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Resumo

Neste traballlo estudados vários algolitnaos pa.ia. o problema do fluxo máximo,
procurando enfatizar as idéias que surgiram e como lotam apiimoiadas.
Dado que os algoiitnlos mais decentes utilizam está'usura.s de dados sofística
das, como álvoies enviesado.s e árvores dinâmicas, incluímos aqui um estudo
completo e detalhado de tais estrutul'as. Finalmente, apresentamos e anali-
samos a complexidade computacional de um algoiitino decente de Goldberg-
Taijan, que usa essas estruturas, e descrevemos as])ectos relativos à sua im-
plementação.

Abstract

In this woil{ we stud); the ma.x-fiou pioblent. wit.li c.iill)lil\sis oii it,s a.lgoiitlllliic
aspects. \Ve describe a. nunlbei ol a.lgoiil,llllls sllowiiig the nla.in ideas that
appeaied and theii successive iefinen)ente. Siilce tlle post tecent algoiithnas
use sophisticated data stluctuies. like l)iased tiees alld dynalnic trees, we
present lleie a comi)leme and detailed study of sucll structuies. Finally, we
desci'ibe alld analyse the conlputationa.l conlplexit,}, of a. iecent algoiithm due
to Goldberg anel Taipa.n, and nlelltion details conceining its implelllentation.
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Introdução

Neste trabalho estudaremos o problema. do fluxo máximo, abordando aspectos
relativos à evolução dos algoiitmos que suigiranl, e dando ênfase especial a. um tipo de
estrutura de dados que tem sido muito utilizada em algoritmos mais decentes. O problema
do fluxo máximo tem sido objeto de muito estudo, desde 1956, quando Foid e Fulkerson
l91 publicaram um artigo apresentando um primeiro algoritmo. Desde então, algoritmos
cada vez mais eficientes vêm sendo desenvolvidos. Neste trabalho serão mencionados
vários algoritmos, pioculanclo enfatiza.r as ideia.s (lue suigiranl e colho foram aprinioradas.
Como veremos, a evolução das idéias atingiu un] poi]to en] (]ue o ])róximo aspecto a sei
explorado passou a ser o uso cle estrutura. de dados nazis sofisticadas. Neste contexto,
as chamadas á7'Dores dinâmicas, têm um papel muito importallte i'azão pela qual
decidimos incluir o seu estudo neste trabalho. Piocuiamos apresentar os conceitos e
os resultados teóricos sobre tais estlutuias coletando antigos bastante sucintos de
modo a facilitam a compreensão dos resultados e tambélal bornal este trabalho completo e
auto-contido cona relação à al-Lálise da complexidade de uni algolitmo que descrevemos e
impleinentamos

Pala a leitura deste trabalho são suficientes a.penas os collceitos básicos da teoria
de gratos e análise de algoritmos, sendo paiticulailllente indicada. ])ara alunos de pós-
gladuação na área. de Ciência. da. Computa.ção.

No pi'ilneiro capítulo, aptesentai'emos onze algoiitnios cine iesolx/enl o refez'ido pio
blema. No capítulo 2 estudaien]os un] tipo de estiutui a. de da.dos conhecido como álvoies
enviesadas, enquanto que 110 capítulo 3. estudaremos o piobleina. das álvoies dinâmicas,
usando os resultados apieselitados no capítulo 2. Finalmente, no último capítulo discu-
tiremos um algoiitnao recente cle Goldbeig e Tai.la.]l pa.ia o problema. do fluxo máximo,
cuja implementação usa fortejlaente a. estrutura. de dados estudada. nos dois capítulos an-
teriores. Este capítulo é fillalizado com uma. seção (lue scleciona. a.s idéias dos algoritmos
apresentados no primeiro capítulo, blue está.o presentes no algoiitmo de Goldberg e Tarjas.

A seguir, exibimos uma. tabela. cona os vários algoritmos que serão naellcioilados
neste trabalho. As complexidades de tempo (pior caso) dos algoritmos, apl'esentadas na
quarta coluna, estão expressas ein teimou do núnlel0 7t cle vértices, do número v?z de giestas
do grato e do ]illiite su])erioi (' da.s capacidades das giestas. Pala. os algoiitnlos em que a
complexidade de tein])o esta. expressa. enl termos cle C;, é suposto que as capacidades são
inteiras.
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Os onze primeiros algoritmos desta. tabela. serão estudados no capítulo l. O
algoritmo de Galil e Naalnad usa, implicitamente, átvoles dinâmicasl já o algoritmo de
Sleator e Tarjan usa diretamente árvores dinâmicas. Assim, ambos podem sei melhor
compreendidos após a leitura. dos ca])ítulos 2 e 3.

Neste trabalho damos uma ênfa.se especial a.o algoz'itmo de Goldbeig e Taljan,
por ser um dos algoritinos mais eficientes ])aia o piobleina do fluxo máximo. Fizemos
uma implementação deste algoritmo (em um miciocomputadoi do tipo PC-XT), visando
conhecer as dificuldades práticas no uso de estiutulas de dados mais sofisticada.s e, princi-
pa[mente, porque acreditamos (]ue, seno fazei a. inaplenlentaçã.o nào ])odeiíanaos considerei
o aprendizado completo. De fato, foi na fase de impleillenta.çã.o que algumas dúvidas fo-
ram esclarecidas e pudemos inelhoi conapieendei a. teoria« No apêndice C discutimos
alguns aspectos relativos à implementação que fizemos.

No apêndice A apresentamos os conceitos básicos da teoria de giafos, principal
mente sobre áivoies, que seixo usados neste trabalho.

O apêndice B contém um índice de toda.s as defiJliÇÕes apresentadas neste baba
Iho

# Ano Autor Tempo de execução Referência

  

Ford e Fulkerson
Edmonds e Karp
Dinic
Karzanov
Cherkasky
Malhotra, Kumar
e Maheshwari
Gali]
Gatil e Naamad
Sleato: e Ta-j-
Shiloach e Vishkin
Gabow

Goldberg e Tarjan
Goldberg e Tarjan
Ahuja e Oilin

O(nmC')
0(nn,')
0(,,'«.l
0(,z'l
0(n'«- { )
0(n')

0(«ã ,n { )
0(n«,(lg «)' )
O(«m lg «)
0(n')
o(««. lg o)
0(n3)
O(nm lg( g- ) )
0(n«, + n: lg C')  



Capítulo l

ALGORITN40SPARA O
PROBLEMA DO FLUXO
MÁXIMO

.P

Neste capítulo descieveienlos o piobleina. do fluxo nlá.cimo e aplesentaiemos vários al-
goritmos que resolvem este problema, indica.ndo as nox;as idéias que folanl incorporadas
pelos diversos autores, mosto'ando, desta. fol'ma., a. evoluçà.o dos algoritmos. Onlitil'emos
algumas demonstrações e detallles de alguns algoritnios.

1.1 O Problema do Fluxo Máximo

A descrição do ])roblema, que sela feita aqui, é ba.senda. na definição de fluxo encontrada no
livro de Fold e Fulkeison j101 publicado em 1962. Clonlo veremos nazis raide, a. fonnulação
original é diferente desta«

Neste capítulo, utilizaienlos a. seguinte notaçã.o

Seja C7' = (\'', ,4) unl gi'afo oiientaclo. -X. } Ç \ '. t' C \ . e g unia I'unção g : .4 --' W
Então g(X, }'') denota. a. seguinte soma:

g(.\',}'l g(( .« . yl l

Além disso,
g(«, .Y) -\ ) e g(.V. «) gl.\'.{u})
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Definição 1.1 : Uma rede é uma quádruplo (G,s,t,c), onde G = (y, Á) é um grato
orientado, 6 e t são vértices distintos de y e c é uma função, c : .,4 --, #+. Chamaremos s
de vértice origelaa, t de vértice destino e c de função capacidade.

A menos de menção em contrário, no que segue. G será um grifo com conjunto
de vértices V e conjunto de arestas A, ou seja, G = (v, A). Além disso, IVI ? 2 e l.AI ? l.

Definição 1.2 Ul-n fluxo numa. fede (G. s,t, cl é linfa. função .r ,4 --} # tal que

.f(«,L') }',«) V',C\'' {.,{} e

0 5; .fl«, «,) 5; c(«,«,), V(t,. '«,) C Á.
r

3

10
410

5
3

3
2

Z

3 ©

0

Figura 1.1 : Unha. rede (C.'.s.Z.c) com ]iii] fluxo ./. Eill ca.da. a.rest.a. o nomeio aciilaa (à

es(Incida) dela. indica. a sua ca.pacida.cle e o nl'imelo a.l)a.ixo là direita) cICIa. indica. o fluxo
en] tal aresta.

Definição 1.3 : Seja. R = (G,s,[.c) uma. ]ec]e e ./ um fluxo en] R. O valor do fluxo
/, denotado poi ua/o?'(.r), é definido como:

./'(s: \';) - .f( \'', s). /

Na. fede da figura 1.1 temos quc ua/oi'(./ )=9

Observação: E fá.cil vei (lue, eiii qualquer rede (G',s,Z,c) cona fluxo ./, vale a seguinte
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igualdade: /(s, }') -- ./:(V, s)
do leitor.

.f( v. t ) .f(t , }' ) Deixaremos esta demonstração a cargo

Definição 1.4 : Um fluxo ./ numa rede R é cha.tnado fluxo máximo se em R não
existe nenhum outro fluxo cujo valor é maior que ua/Ol{./').

O fluxo indicado na. rede da figura 1.1 é máximo. O leitor poderá se convencem
disso a partir da observação acima, notando que /(\'', Z) = c('l/, f).

Denotaremos poi PF'J14, o Problema do Fluxo Máxinao, assim definido

Dada uma fede -R = ((;', s, t, c), deteiminai em R um fluxo máximo

Lema l.l Em toda rede E (G, s, Z, c), existe um fluxo máximo

Prova: Pala provei este lema, basta obseivai que o problema. do fluxo máximo é um
pi'oblema de pl'ograinação linear'. Tal pi'oblenia. é viá.vel, pois ./' = 0 é um fluxo e, além
disso é um problema limitado (devido a iestiiçà.o imposta. pela funçà.o capacidade).

Quem não tem failliliatidade com plogra.nlaçà.o linear. basta obselvai que cada.
fluxo pode sei visto como un] ponto no es])aço »"', onde ???. é o núlneio cle a.lestas clo giafo
G, e que o conjullto dos fluxos é um conjunto fecha.do e lilliit,a.do clo W"' . C:onao a. função
ua/or(/) definida em tal conjuJ[to é contínua, ela. atinge o máxin]o en] algum ponto do
conj-to.

B

Como já mencionamos, a. foi'niulaçã.o origina.l do ptobleiiia. do fluxo máximo,
apresentada poi' Foi'd e Fulketson j101 em 1956, cliíeie da. (lue apt'esentanlos. A título de
ilustração, faremos aqui esta outra. clesciição e piovaienaos blue a.cubas as formulações são
equivalentes. Pai'a isso, pt'ecisanlos inti'ocluzii algutllas clefiniç(1)es.

Definição 1.5 : Um caminho de fluxo numa. fede(G,s,t,c) é ul-n pai (C';k), onde C
é um caminho Orientado de s a t e k é um llúmeio ilã.o negativo.

Definição 1.6 : U]]] F-fluxo numa. fede (G',s,Z,c) é uma. coleçào -F de caminhos de
n«xo, F' = {(Of; ki): { = 1. . . . ,7D}, tal q«e:

Vlt,..«) C .4 }: A'; $ cl l,. «'l
Í :( u. t« )CC'

'V'

q e y

f'



Definição 1.7 : O valor de um F-fluxo f', .F = {(C'i;ki) : { = 1,.. .,p}, é definido
como:

Utilizando essas definições, podemos ágata foimulai a versão original clo problema
do fluxo máximo, que sela denotado por PT'M':

Dada uma fede B (G, s,t, c), determinam em R um F-fluxo de valor máximo

Lema 1.2 Os problemas PF'JI/ e PFJI/' são equivalentes

Prova: Seja R=(G,s,t,c) uma fede. Dado um /'-fluxo r', F' = {(C'fi ki) : ã = 1,...,p},
em R, podemos construir un] fluxo ./ em R cona ua/o?'(.f) = ua/(-F), da seguinte maneira:

.r(u:««) = }: kf pa-a to.lo(z',to) CÁ
{ :( u, w) CC',

J

E fácil veiificai que ./ assina definido é um fluxo cona t,a/OI'(./) -/( /')

Precisamos mostrar apoia que dado uni fluxo / en] R, existe un] /'-fluxo F, tal
clue oa/(-F) = ua/or(/). Demonstiaiemos esta aíirmaçào através do algoritmo /'F'/wzo, que
recebe como entrada um fluxo .f em R e constrói un] F-fluxo F', tal que t;aJ(-F) = t;aZo?'(/).

algoritmo F'f'/uz. (,'ede (G, s, t, c); ./7u« .f)
caminho C'
F-$1=0 F'.
grüjo H',

n=subgrafo de G' formado pelas giestas a tais (lue ./la) > 0;
0F

enquanto ua/or(/) em H é positivo faça
procure, em -ZI/, um catninllo orientado G de s a Z;
# /l.) 1 « c ol;
F' = r' U (C; k);
para toda. aresta a C C' faça

./'(a) (a) - É;
# = subgiafo de ]lr foiinado pelas arestas a tais (lue ./(a) > 0
.f = restrição de ./ às desta.s de ]7;

retorne r'l
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Precisamos mostrei que o algoritmo é coireto. Primeiramente devemos notar que,
em qualquer passo do algo[itmo, / é um fluxo en] #, pois quando diminuímos o íiuxo ao
longo de um caminho orientado de s a t, não desobedecemos as condições de íiuxo. Além
disso, se ua/or(/) é não nulo, então existe um caminho de s a t ( isto segue da observação
feita após a definição 1.3 ). Para finalizar, basta notar que, quando acrescentamos um
caminho de fluxo (O; k), a /', o valor de ./' é decrescido de k. Logo, no final do algoritmo
oa/(-F) = t;a/or(/). O processo é finito pois em cada passo do algoritmo o íiuxo em pelo
menos uma aresta é anulado.

H

No decorrer deste trabalho falemos uso das definições 1.1 e 1.2 e nos referiremos
somente ao P.FÀ/.

Denotalemos lvl poi ?l- e l,41 pot llz. Supoiemos que G é conexo. Sob estas
hipóteses, podemos inferir blue 1?- 1 $ nz $ ?t2 serve que a definição de grato
fornecida no apêndice não conlpoita arestas múltiplas e Rena laços).

1.2 O Algoritmo de Ford e Fulkerson

Esta seção é dedicada à descrição do algoritnlo proposto por Fora e Fulkeisoia em 1956
(cf. l91). Antes disso, veremos alguns resultados e algumas definições.

Definição 1.8 : Seja -R = (G,s,t,c) uma fede e /\' un] conjunto de giestas de G

Dizemos que /\' é un] corte eln R, se existe S C v comi s C S' e Z C S, tal que

/' = {(- to) C ÁI u C S' e .« C ,S

Definição 1.9 : Seja. R = (CI',s,Z,c) uma. tecla e /\ ui]] corte enl R. Definimos capaci-
dade de /í , cap(/t' ), colmo sendo a soma. das ca.pa.cada.des de sua.s a.testas. Dizemos que /\

é um corte mínillao se eln R nà.o existe outro corte cu.ja. ca.pacidade é nlenoi que cap(/ç' )

Lema 1 .3
Então

Seja -R = (G,s, í.c) ui«-a -ede, .S C \' . s C S'. Z C S . ./ un. fluxo e-]] R

Maior(.f'l = .fl.S, S) -- .f(S. S\.

Prova: Pelas definições 1.2 e 1.3

«.«lo«(.f) .f(s,v ) .f(\',s) e .f(u, v) = .f(v,t,) Vt, C \' {., {}
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Logo,/(.,}')-/(y,')(S,}')-/(V,S) S)-./'(SUS,S)
s)-F .f(s,s»- (.f(s.s)-+ .f(s,s)) .r(s,s) .f(s.s).

H

H

.f'(«

H

Lema 1.4 : Se ./ é um fluxo e ]\' é um conte eJi] uma. iecle. ente.o

«/o«(/) 5; cap(/').

Prova: Imediata, a partir do lema. 1.3

Definição 1.10 : Seja R = (G,s,Z,c) uma. fede e ./ uin fluxo ein R. Dizemos que um

caminho .S = (s = oo,ai,t'i, . . . ,ak,ok = t) ein G, é um caminho y-auillentador em
R, separatodoà, { = 1,...,É, '« a. =(oi-:,ui) e .f(a{) < c(a{), o« a. =(oi,oi-:) e

/(ai) > 0. Além disso, dizemos (lue uma a.resta «{ de .S avança en] S se ai = (ui-l , t'i); e

recua, caso contrário. As vezes dizemos simplesmente caminllo aumentados, devendo

ficar clamo pelo contexto qual é o fluxo a que estádios nos ielerindo. l

Lenda 1.5 : Seja R = ((;,s,t,c) unha fede e .f uni fluxo en] R. Se eln R existe um
caminllo /-aunlentadoi, .ntão existe «n. fl«xo .f' e«] R, tal q«e ua/o,'(/') > ««/o?'(.f).

Prova: Seja S = (s = oo,al , z'l, . . . , ax;,uk = Z) un] caminho ./-aulilelltadoi e sejam
z4i = {(z C .r41 a ax/allça. elii (S} e .A2 = {a C / l cz i'ecoa epal (S}

ci = minlc(a) -- .f(a)l a C .4:}, c2 = mina.f(a)l a C H2} e f = n.inlc-,c2}.

Seja /' : .4 --, # assina definido

.f(«) + '
.f(«) .
.f(al

se a C AI.
se a C À2,
caso contrário

É fácil verificam que ./'' é un] fluxo e ua/oz'(.f')
resultado segue.

-/o,'(.f) + ' Como c é positivo, o

Teorema l.l : (Fluxo máximo-corte naínimo) Numa rede, o valor de um fluxo
máximo é igual à. capacida.cle cle lula cott.e llaíiiinao.

10



Prova: Seja R = (G, s,t,c) uma i'ede. Pelo lema. 1.4, é suficiente provarmos a existência
em R de um buxo / e uln corte Ã' tal que ua/ov'(.fl = cap(/f)

Seja / um fluxo máximo em R ( tal fluxo existe pelo lema 1.1) e S C V definido
recursivamente, a partir de ./, como segue:

.uÇ---. j/., .,-«"':.''àl
a

JJ

(1) s C S ;
(2) se («, «,) C .4, « C S e .f(«, «,) < c(«, «,) -tão " C S;
(3) se («, .«) C Á, ,« C S e /(«, -«) > 0 e«tão « C S.

«-,q''

Suponha por absurdo que Z C S. Então existe um caminho aumentador em R, e
portanto, pelo lema 1.5, / não é máximo. Logo, t « S. Neste caso, o conjunto
/{ = {(t,, to) C ,41 o C S e u, C S} é um corte em R. Pelo lema i.P, temos que
ua/or(./') =/(S,lg)--/(lg,S). Pela d'finição d' S, te:nos que .f(S, S) = TP(€1e/(S, S) -
O. L.g., ««/«(}') - "P(-K). ,. \.Ç«.:ét;t-!:g7h$ifl;. ç-

\ ,E/ \...r. }X-eql'Y9+*' , , . - .
I' '2 =w .h'' ol w >.- 'c c s ü:}.; u. P, .'-." )''' ' ' ' b d c

Corolário: Seja .f uln buxo numa iecle R. Ente.o ./ é iaaáximo se e somente se não existe
caininllo aumentados em .R.

Prova: Segue do lema. 1..5 e da clemonstia.çà.o do teotellla l.l

O algoritino de Ford e Fulkeison baseia-se lundaillentalmente ilo conceito de
caminho aulnentadoi. Ele recebe como entra.da. ullla. fede com capacida.des 7'ací07zaãs e
constrói um íiuxo máximo (no final desta. seçâ.o comenta.mos a. ia.zã.o de impormos tal
restrição). A seguir teimas a. sua desciiçà.o: ... ,. c..Ç/

<,.\w'ü

/

algoritmo F'F'(7'ed'(C',s,{,c)):
ftu«. f\
caminho S\

repita
procure um caminho aullientador S;
se foi encontrado um ca.minha aunlentadoi

então aumente o fluxo ./ procedendo da nlaneiia. suget'ida. na prova. do lema 1.5;

até que não exista. caminho aumenta.cloil
i'etorne .f;

A procura do caminllo aun[entador é feita. alia.vés de un] processo de iotulaçào
(sem um crtéiio de escolha. pena determina.do). O coma.nulo "a.utente o fluxo .f procedendo
da maneira sugerida na prova. do lema 1.5" sela. chamado de a?z7ne7?.tacão. Uma iíez'anão
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ou passo do algoiitmo se refere à. uma. iteraçã.o do comando repita

A verificação de que o algoritmo é coileto, quando as capacidades são todas
racionais, segue do corolário do teorema l.l.

Note que se o valor de uin fluxo máximo é M e as capacidades são todas áníeàras,
então este algoz'itmo termina no máximo em A4 passos, pois o valor do fluxo aumenta de
pelo menos uma unidade em cada pa.sso. Podemos então concluir que, se as capacidades
fogem racã07}aás, o algoritnlo também encontra um fluxo máximo. No entanto, quando há
capacidades irracionais o método que descrevemos pode convergir para um fluxo que não
é um fluxo máximo. Unl exemplo deste caso pode sei encontrado em j101.

1.3 O Algoritmo de Edmonds e Karp

Edmonds e leal'p l71 foianl os ])t'inieii'os a. desenvolvem uni a.lgoi'itnio polinonlial pal'a. o
problema do fluxo máximo. Cllainaiemos de E/\ o algoiitlno desses autores.

A diferença. fundamental enfie o algoiitnlo de E/\ e o algotitino cle F'F' está na
maneira de se procurai um ca.niinllo a.umentadoi. No algoiitiilo E/\ esta. ptocuia é feita
atl'avós de uma busca em largura. Fazendo a. busca. em lai'guia, en] cada. irei'açào é
encontrado um caminho a.unientador de tainalilio mínimo.

Figura 1.2 : Unha fede especial. As giestas tên] ca.paciclades ]l/ e 1 , onde Ad é un] inteiro
positivo. O algolitmo F'F', quando a.])lacado a. esta. fede, pode iealizai 2J\4 aunlentações,
enquanto que o algotitnlo E'/\ l ealizaiá aperta.s club.s

Falemos a. deinonstia.çà.o da. coniplexida.cle do algolitnlo F/\, pa.ra intioduzii os
novos conceitos que suigilalll cona este algoiitmo.
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Definição 1.11 : Seja -R = (G,s,t,c) uma rede e / um fluxo em R

residual G/ como sendo o grifo G.Í = (}'.f, '4/), onde:

Definimos grafo

,4.f= {(u,'") C ÁI/(u,«') < '(",'")} U{(",'") C(l/,V)l('",") C Á'./'('",") > 0}

Definição 1.12 : Seja R uma. fede onde foi a])ficado o algoritmo E/\, S o caminho
aument odor escolhido pelo algoritmo durante uma. determinada iteiaçào, e ./' o fluxo após
a aumentação. Dizemos que uma atesta a de S se torna saturada nesta iteraçao se, ou
" a"nç-, em .S e /(') = '(«), - " r""' e-n 'S e ./'(") - 0-

Lema 1.6 : Durante a execução do algoritmo, a distância de s a um vértice qualquer,
nos correspondentes gratos iesicluais, nunca decresce.

PI'ova: Chamemos de d(u) a distância de s a u no giafo residual corres])tendente a uma
determinada iteração. Seja \4 = {t; C vl d(D) = ã}. Assim, na iteração seguinte (após a

aumentarão) o novo grato residual só pode ganhar arestas (u,zo), com u C \'l e zo € \'l-i-
Logo, a distância de s a u no novo grato residual nã.o pode decrescer.

Lema 1.7 : Durante a execução do algoiitmo E/\, o núnleio ináxinlo de vezes que uma
determinada aresta. do giafo se torna. satuiacla. é ??

:: n:;:n Jf #llqB
poder ser saturada novamente. digamos eill unia. iteiaçào 7): ente.o en] alguma iteiaçao
j, { < .j $ p, ela des'erá estai no caminho aunlentadoi como uma. aresta. que recua; e

portanto, dj(o) = dj(w) + 1. Logo, ])elo lema.1.6,.dp.(u) ?.d{(t') + z . buponna agora quc
}' aresta (u, to) recuava no caminho aunlentadoi da iteiaçà.o á. Analogamente, podemos
concluir que dp(w) ? di(to)+2. Como a distância de s a qualquer vértice do grato residual,
em qualquer iteração, não é maior que ?z, o nomeio máximo de satuiações cla atesta (o, wl
durante a execução do algoiitmo é ?z.
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Teorema 1.2 O algoritmo E/( tem complexidade O(nm')

Prova: Como em cada. passo do algoiitmo pelo liienos unia. atesta é saturada, pelo lema
1.7. no máximo nm passos precisam ser executados. Como cada passo necessita de O(m)

tempo (busca em largura), o algoritmo requer, no pio: caso, O(nm') tempo- H

Além deste a]goritmo, Edmonds e ]<arp ])iopusela.nl um outro algoritmo, que em
cada passo escolhe um cantinho aunientadoi que causa. o nlaioi aulllento no valor do buxo
Os autores provaram que se as capacidades das arestas forem inteiras este novo algoritmo
fará O(n2 lg n + n2 lg ê) aumentações, onde ê é a, média das capacidades de todas as arestas
do grato.

1.4 O Algoritmo de Dinic

Dinic l61, em 1970, desenvolveu, independentenaente, uni outro algoz itmo polinolnial para
o problema. do fluxo nláxiino. Cllama.temos de DÍ o a.lgoiitnlo de Dilaic

A diferença fundamental eiltie o algoiitmo E'/\ e o algoiitnao Z,)i é o fato de que o
a[goritmo ZI)á tenta real)roveita.i unha busca en] laiguia. executada, piocuranclo nao apenas
um caminho, mas se possível vários. Assim, cluando é feita uma busca. em largura e
veri6ca-se que a distância. de s a t é k, procura-se todos os caminhos auineiltadores de
tamanho É antes de se fazer unia. outra. busca. em laiguia..

O trabalho de Dinic evidellciou o seguinte subpiobleina.

Dada uma rede R = (G,s,t,c), onde G é un] giafo formado poi catninllos ori-
entados de s a Z, de tamanho k, encoiitie un] fluxo, pala o qual nào existe um camilaho
aumentador de tamanho menor ou igual a. k.
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Este problema é conhecido como o subo?.oZ)/ema (ou /ase) de Z)ZTicl Dinic propôs
um algoritmo de complexidade O(mn) que resolve este subpioblema. O algoritmo geral
consiste de chamada.s sucessivas deste 'subalgoritnao', até que nã.o exista mais nenhum
caldinho aumentados de s a. t.

Definição 1.13 : Dada uma rede R = (G,s,t,c) e um fluxo ./', dizemos que o grato
formado pelos caminhos orientados mínimos de s a t em G.r, é o grato induzido por /
em G. Este grato sela denotado por Gr

Figura 1.3 : Unl grato formado poi caminllos de s a. t, de comprimento 5.
conjunto % contélí} os vértices 1; tais que a dista.llcia. cle s a. t, é k.

Cada

O algoritnlo faz uso de uma função, Z,)S'P, (lue resolve o subpioblenaa de Dinic, e
que será detalhada. mais tarde. .q. seguir, temos o algoiitmo de Dinic.

15



algoritmo Z,)á(rede(G,s,t,c) )
jt«.«o f\
capa,ci,ande cj,
ué7-face o, to;

/

repita
compute GÍi
para toda desta. (u,w) em G.r faça

se (o,to) é unia atesta de (.'

então ..f(«, u,) = '(«, ««) -- .f(u, '«)
senão c.f(«,««) = .f(«., «);

se C;'/ # (0,©)
então .f = f-} DSPI.GÍ ,cj)\

até que G/ = (0, 0);

Para coinputai (;.f, poc]e]aaos fazei unha. busca. en] ]a.iguta a paitii de s, até en-
contrar t, e uma outra de t até s. pelos véi vices já. visita.dos. Este processo necessita O(7?z)
tempo.

Vejamos agora. como iin])!einentai a. função DSP. Pala simplificam, daremos uin
atributo para. cada. vértice f: outro pala. cada. atesta. Assim, um vértice pode sei aóerZo
ou /ecÀado. Da mesma. nlaneiia., uma. atesta. pode sei abe7'fa ou /ecAada. Unia. atesta. é
considerada /ec/inda, se ela está. satura.da ou está. enfiando eJll uln vértice fecllado; caso
contrário, ela é consideiacla. aóe7'ía. Uni vértice é consicletaclo ./ec/dado, se toda.s as giestas
que saem dele estão fechadasl un] vértice que nã.o é fecha.do é considera.do aberto. Além
disso, manteremos uma. lista. da. giestas abertas (lue sa.eni cle un] vértice. No início, todas
a.s giestas e todos os vértices esta.o a.bei'tos. C:lla.nlarenlos cle a(t,), a. lista clãs giestas
amei'tas que saena do vértice o, e de /31t-), a. lista cla.s atest,as cine enttaill no vértice u.
Dii'enlos que unia. atesta. (t,. to) é Jec/}a(/a /)e/o a/gol';/i7z.o. se (t,. tu) é elinainada. de o(o).
Além disso, diienaos que uin vértice u é .fec/}.a(/r9 /)e/o a/goi'limo, se bacia. atesta. lw, u),
entrando em u, é fechada ])elo algoiitnlo.

O algoritmo pt'ocupa. ca.nainllos de s a. Z. loiça.clo poi a.i'estas abertas. Quando
encontra um ca.ininho, aumenta. o fluxo ./ a.o longo deste ca.nainllo e íeclla. todas as arestas
satui'idas deste caminho. Se todas as giestas (]ue saem de um vértice z, estão fechadas
la(t;) = g), então este vértice é fechado pelo algotitiilo. O algoiitmo proposto poi Dinic,
ieapioveita o caldinho de s até o início da. ])rimeiia atesta saturada, no entanto, isto não
influencia na conaplexidade do a.lgoiitino. vejamos agora o algoritmo.
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função Z)SP (gra/o nduzád. G ; capacidade c)
z;e'rtáce u, m, z, a, Z;
caminho C;
ftu- f\

compute a(u) e a(u) pala todo u C v;

u :: s;
C,' = s;
enquanto a(s) # 0 faça

enquanto u # Z e cr(t,) # 0 faça
sej. («, .«) C a(«);
acrescenta w no caminllo CI
o := to;

se u :# Z
então C = O -- ul

para todo(to, u) C/3(o) faça/* feclla t,*/
eli:mine(«,, u) de a(.«);/* fecha(w, ul*/

o= último vértice de C'
senão aumente o fluxo ./ ao longo de C';

para toda. aiest.a sa.tufada. (lo, :) cle C faça
elimille (to, ;) cle c-(tp)=

seja. (m,?) a a.lesta. de (' tliais próxillla. cle s (llle

elimine de C' todos os vértices de : a.t.é Z;
retor-,e /;

loi satura.cla

Teorema 1 .3 O tenapo cle execução da íui[çâo O,S'P é O(v]???), ]]o pio- caso

Prova: Denotemos poi a./ o iiúniero cle giestas fecha.elas duma.nte a. execuçà.o do algoiitmo,
ca o número de aumentações realiza.da.s pelo algotitmo e d(f) a. distância. de s a Z em
G. Então o tempo de execução do algotitmo Z)SP é, no pior caso, O(a.f + (ca d(t)).
Obviamente a.f $ 1?z e d(Z) $ ?z. Cada. cantinho aumentados satura pelo menos uma
desta, logo ca $ 77z. Portanto, o tempo de execuçà.o cla. tunçâ.o Z,)SP é, no pior caso,
O(«, + lznz), o« seja, O(?«.7.)

Teorema 1 .4 O tempo de execuçã.o do algoiitnio l)í é. no pior caso, Ol7z:77z)

PI'ova: Cloro cada fase do algoiitnlo de Dini( a.ui)lenta. a. clist,â.ncia cle s a Z de pelo
]nenos um, o algoritnlo teinlina após 71. fases, no má.xiillo. Logo, pelo teorenaa. 1.:3 segue o
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resultado

Depois que surgiu o algoritmo de Dinic, vários outros algoritnaos foram desenvol-
vidos, cada qual propondo uma nova versão mais eficiente para resolver o subproblema
de Dinic. Note quc no algoritnlo -E/\', podemos identificam o subproblenla, que é resolvido
em O(nm) tempo.

1.5 O Algoritmo de Karzanov

Em 1974, Karzanov piopõs um novo algoiitmo pala. iesolvei o subprobleina de Dinic. Tal
algoritmo necessita. de O(7z2) tenl])o Assim, a. conlplexida.cle do algoiitlno de lÇaizanov
é O(n3). Aléns do antigo original de lÇarza.ilov jlSI, pode-se encolltiai a. descrição de
seu algoritino no livro de Even ISI ou no a.i'Ligo de Ga.lil jlel. Antes cle descreveinaos o
algoritmo, faremos algumas definições.

Definição 1.14 : Seja # = (G,s,t,c) uma fede. Unia. fuilçã.o ./ : ,4 --, R é adnússível
em -R se /(o,w) 5; c(«,.«) p.:« t'do (o, .«) C .A

Definição 1.15 : Seja R = (G, s,t,c) uma rede e .f uma função adl-nissível eln .R. Um
vértice t; é /-bloqueado se, pala todo caldinho orientado de t; a Z existe uma atesta lu, m)
tal que /(u,.«) = c(o, «,).

Definição 1.16 : Seja -R = (G, s,Z,c) uma rede e .f ullia função admissível. O excesso
de (fluxo em) ulll véi'tece ?; C l/', denotado poi e(u), é definido como

e( t,) }: .f('«, t')
l w, «)e .4

E ./'(''', '',)
It,,u,)e.'1

Dizemos que um vértice z, está balanceado se e(t,) 0
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Deânição 1.17
fluxo se:
(1) .f é admissível,
(2) s é.f-bloqueado,
(3) e(u) ? 0 para todo vértice u em l/ -- {s} e

(4) pala todo vértice u tal que e(u) > 0, o é .f-bloqueado.

Seja -R = (G,s,t,c) uma fede. Uma função .f ,4 --} W é um pré

O algoritlno principal faz uso de duas funções: E7nplé7'?.a e Ba/a7zceáa

A função Emplzrra, consta'ói um ])ié-fluxo ./'' a. pal'tii' de uma. função adnaissível
.f, tentando enviei a. lnaioi cluantidade de fluxo possível pa.ia. Z.

A função .Ba/anceía, balanceia vértices bloqueados pelo pré-fluxo ./. alterando /,
até que / deixe de sel um pié-fluxo.

Antes de descievel as funções Em.p?z?'z-a e /3ü/a72ceáa, vamos descrever outras
funções mais básicas. Pala. facilitar, chanaa.lemos de \'} à. catnada {, isto é, o conjunto
dos vértices que estão à dista.ncia. { de s. As lista.s o'(t;) e .É3(p) sào como definida.s na seção
anterior.

função .Empz&r?a T/éríáce ( ué7'íáce u; ca?)acidade c ; ./7uao .f l
z;e'rtáce w;
booleano b\
rea/ l5;

b=falso;
enquanto a(o) :# ç) e e(o) > 0 faça

tome («, «,) C a(«);
.5 = IBinlc(o, t«) -- .f(o. tc'), c(t,)}
.flo, «,) = /(u, to) + .5;
.(«) = e(u) Ó;
e(.«) ) + Ó;
coloque (u, ó) na pilha Xisfó?áco(to);
;. .(«, «) - /(«, ««)

então elimine(u, m) de a(u);/* fecha(t,
Ó = b ou («, :/ t);

retorne b;

.«) */
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função EmpurraCamada (inteiro {; capacidade c ; ./7uzo / )
booleano b\
uértáce u;

b=falso;
para todo D C W faça

Z, EmP«,.« l/Ó,'Éác.l«, c, .f)

retorne Zpl

função Ba/anceáa l/é7'tece (t'e'7'íàce u ; ./7?zíz:o ./)
real 8.=\
booieano b\
oe'rtáce w;

b=verdadeiro:
enquanto e(u) > 0 faça

retire (w, .5) da pillla #isZó7'áco(
« Ó, .(«)};
.f(t«, u) = /'(t«, u) -- 3;
e(«) = .(«) «;

e(to) = e(w) + a;;
(, = b e (a(««) = Ü)

para todo(to, ol C/ilo) faça/*:
elimine (w, o) de a(to):

retorne b;

«);

feclla 't. */

função Ba/a7iceàaCamada. l 71/z./e?l70 íl ./7?&=z:o ./)
booleano b\
ue'?.face o;

b=verdadeiro;
para todo u C \4 tal que c(u) > 0 faça

b = b e B«/«..á« vé,face(t,, .f);
retorne b;

Cona estas funções. podemos escievei o a.lgoiitnlo de l,ia.iza.nov, que cha.matemos
de Ã'SP. da seguint.e maneira:
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função /{SP (g7'a/o induzido Gi capacidade c )

vértice u, w;
inteiro i,j\

/

para todo u C y faça
para toda aresta (t;, to) C .4 faça
insir. (o, «,) e:« a(«);

para toda aresta (m, u) C .4 faça
insira (.«, u) em P(u);

.(«) - o;
.(.)

repita
á = ã -- l :

enquanto Em])?1?'7'aC'amríí/a.l{, c, .f) faça
á - { + l;

i {j ]«CI,.I"«.ej'')>0elZl#\'.l}
enquanto ã > 0 e Ba/anceáaCam.ada(í, .f) faça

á = { -- 1 ;
até que i = 01
«tor-,e ./;

Lema 1.8 : As tios afirmações abaixo sào veidadeiias:
1. Logo após uma seqüência de cllamadas da função E7npu?.7aC'amada, ./ é uni pié-fluxo
2. Antes de cada execuçã.o cla. funçã.o Ba/a7 ceáaGamada, ./ é un] ])ié-fluxo.
3. Quando a função Ba/ar?.ce al/á?'face(o,/) é executada, t; está. .f-bloqueado.

Prova: Será feita por indução. Na prilneiia. sequência. de Eln7)ié?'7-aC'ama(Zas, isto é verdade,
pois um vértice sot[[eJ[te fica. com excesso positivo (lua.ndo toda.s as aresta.s que saen] dele
estão saturadas. Logo, a. base da. indução é tanll)énl vetcladeiia. pala as afiiina.ções (2) e
(3)

Supor-tha (lue a apelação /3a/aitceáa(:,'Grita(/a(í.. 1: cle\ouve veidadeiio. Seja u tal cine
cr(t;) = 0. Então u está ./-bloqueado pois as arestas eliniilla.das de o(o) ou estão saturadas
ou foram elil-minadas dulant.e a. execuçã.o de uma. tunçào Ba/a-rzceáaC'a?nada anteiioi. Se a
apelação Ba/a?zce aclama.da(í,.) devolve verdacleiio. o fluxo foi alterado a.])enas na.s giestas
(u, w) tais que o(u) = 0. e poisa.nto, pela. afiinaaçà.o a.nt.eiioi, t, deve ser ./'-bloqueado.
Logo, as afirmações (2) e l31 continuada valendo pa.la a. camada i -- 1. Então, antes de

21



uma sequência de execuções da operação EmpurraGamada, as restrições de pré-fluxo valem
para todos os vértice de V', com exceção de alguns vértices de %. Logo após executei esta
sequência de -EmpurraOamadas, todo vértice u com excesso positivo estará .f-bloqueado,
pois para toda aresta (o,w) temos que, ou (t;,to) está saturada ou w está /-bloclueado.
Logo, / é um pié-buxo, e a afirmação (1) é verdadeira.

Lema 1.9 A função -Ba/anceÍa Vértice é chamada no máximo uma vez por vértice

Prova: Quando a função /3a/anceial''érláce(u, .) é chanaada, todas as al'estas (w, u) C a(u)
são fechadas. Logo, o não receberá mais fluxo a.través da. função .Empa/?.?ayértáce e nem
através da função Ba/a7zceÍaCamada, ])ois esta. íunçà.o só devolve fluxo pala quena cedeu
Logo, não ocorrerá outras chamadas da funçã.o Ba/czvl,ceia I''é?'vice para o vértice u.

Lema 1.10 : A função .Emparrayérfice é chamada no máximo O(n') vezes durante a
execução do algoritmo.

Prova: Pelo lema 1.9, o número máximo de sequências de execuções da função Ba/anceã-
aC'amada é n. Como numa seqilência de operações Em7uwrruCamada são executadas no
máximo n operações Empurra Vérlàce, durante a execução do algoritmo podem sei execu-
tadas no máximo n' operações Empurra }'érZâce.

Teorema 1 .5 A função Ã'SP i'equei tempo O(7z')

Prova: O tempo gasto nas apeia.ções Ba/a/zcf ifí('r/./nri.í/a ó O(77?). O teliipo ga.sto nas
operações Emp rra ré7'face é O(1) pol vértice sa.Lula.(lo ira.is O( 1 ) pot execução da mesma,
pois no máximo uma aresta. nào é saturada. Pelo leRIa. 1.10 segue o teorema.

Tarjas 1201, eln 1983, piopâs uma. nova versão pala o algoiitmo de l<arzanov
Esta nova versão resultou em um algoritmo que possui a mesma. complexidade, mas que
é muito mais simples, necessita. de menos lneinóiia e segundo o autor é mais eficiente na
prática.



1.6 O Algoritmo de Cherkasky

Cherkasky l41 refinou o algoiitmo de I':arzanov, obtendo uln algoritmo melhor quando o
grato não é denso. Além do artigo original em russo, podemos encontrei maiores detalhes
sobre este algoritmo no antigo de Gatil j121.

A idéia de Clhe[kasky é agiupai' as ca.naa.da.s en] con.juntos dis.juntos de camadas
que serão chamados super-camadas, e enlpulrai fluxo de unia. su])er-camada pala outra
usando um algoritmo semelhante ao subalgoiitl-no cle Dinic

Definição 1.18 : Uma super-camada SO é un] conjunto SC' = {\';,VP+i,. . . ,yç} de

camadas, onde 'i4 e t4 são respectivamente o início e o fim desta super-camada. As
camadas que são fim de super-camadas são cllanaa.da.s cle cariadas especiais. E mais,
todo vél'tece de uma camada especial é um vértice especial.

As camadas { l/o, \.l , l2, . . . , \4 :: {t} } são palticionadas em super-camadas
aSCo, SCi, . . . , SCi} de tal maneira que .5C'o = {1/o}, o illício de S'C'Í+i e o fim de S'Ci
são duas camadas consecutiva.s e {t} é uma calma.da. especial. Além disso.

SC.IS « e tql $ Â
t'l? é especial

onde z e /r são dois parâmetros (lue seio.o escolllidos ma.is ta.ide

O algoiitlllo faz uso de uma função .E?7z/)?zi'lü l.él'vice, diferente da seçà.o a.nteiioi
Esta função recebe um vértice e tenta enviei seu excesso pa.ra. uni vértice de ullla ca.miada
do fim da sua super-camada. Ela. taz isto da. mesnaa nla.l)eira. (lue a. fullçã.o Z)SP. definida
na. seção 1.4, faz ])ala naa.ii(la.i fluxo de s pala. Z. Além disso. ietolnaiá. 'x/erdacleilo'. se
collseguir enviei algtun fluxo e a. última. ca.nada. nà.o loi- {Z} . .As funções Em???i7'7'aC'amada
e Ba/anceáaOamada são idêntica.s às da. seçâ.o a.nteiior.
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Figura 1.4 : Uin giafo constit,uíclo poi caliiinllos de .s a /. de conlpiimento 15 e parti
cionado em su])ei camadas.

A seguia, descies,eremos as funções l?m/)?1?'7'a.S'tt/)cz C'ama(Za e Zia/a7zceiaSuly e7'Ca-
mada. Para facilitar, chamaremos de ./irn.(í 1, o índice da. ca.nlacla. cine é fim cla super-camada
á. No exemplo da. hgula 1.4. ./i7r}(2)=T e ./i7n(4)=15.

tun çao Empttr?'aSu-pe?Cama(la 1. i.?tteit'o i\ ca])ac{(lado ci .ftu=o .f 'l
retorne Empurrada«,a a(.á«.(; - 1),c,.r);

tunçao BatancetaSu.pele,a-rr ada l.tnt.e2.1'0 tl cal)acl.dado ci .Rttaro .f 'l
booleano b\
inteiro j\

1)=verdadeiro;
para J de ./im(;) até ./i71}(; 1 )+1 faça
Bala«ceiaCamadal.j, .f} \
b = b e não (Em?,«.,',«C'««,«./«(.j i, c, .f) );

retorne bl
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O algoritmo principal é muito semelhante ao algoritmo de Karzanov

função aSP (g,'a/o índazádo G; capacidade c )
Ruço f',
z;e'rtíce u, wl
inteiro i,j\

.f = o;
para todo o C I''faça

para toda aresta (o,to) C .4 faça
insira (u, t«) eln a(u);

para toda al'esta (.«, t,) C .A faça
insira (.«, u) em a(o);

e(s)

particione as camadas en] super-camadas

repita
enquanto Empu7'r'aSu?)e r'Ca/riíz(Ja( { , c, /) faça

í =i+ l;
i= maxi.jllu C \ÚÍ«(.Í) cona e(u) > 0ll
enquanto ã > 0 e -Ba/a7zceàaStépe7'C'ama(Za({, c, ./) faça

á-í l;
ã - ã l

até que á = 01

retorne /;

O modo de ])articionar as camadas, elln con.juntos de super-camadas, será expli
cedo no final desta seção.

Na venda.de, as pilhas #ásíó7'áco(t;) poclenl ser eliminadas, Rias nã.o inostiaiemos
como fazei isto. Esta ieduçà.o é explicada. no antigo de Ga.lil j121

Lema 1.11 : As ti'ês ahl'nla.ções abaixo sà.o venda.dciit\.s:
1. Logo após unia sequência cle chamada.s da. lunçà.o Ein-/)l/?'l'a.S'u7)el'C'aTIlada, / é uin pi'é
fluxo;
2. a.ntcs de cada. execução cla. funçà.o /3a/ailceia,S'il/;cz'(;a/i}.a(/«: ./' é um pié-fluxo;
3. quando a função Ba./a.ri.ceia I''é.i Záce(p, ./l é executa.da- t, está. ./-l)loclueaclo.

Prova: Análoga à piava do lema. 1.8
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Lema 1.12 : A função Ba/anceÍal''értàce é chamada no máximo uma vez para cada
vértice especial.

Prova: Análoga à prova do lema 1.9

Lema 1.13 : Durante a execução do algoiitnlo a. funçâ.o Em,pur7u l/á7'face é chateada
pela função .Empa?'r'aStlperCanzada no nláxinao /fz vezes.

Prova: Análoga à prova do lema l.lO
.H

Definição 1.19 : Chan]amos de núcro-fonte, um véi'tece que ficou cona excesso positivo
durante uma chamada da função Ba/anceÍa l/érííce.

Observe que se uma nlicio-fonte ocorre na camada ã, a função Emp?zrraC'amada(ã, c, ./')
tentará empunar seu excesso pa.ia. a. camada final da super-camada.

Definição 1.20 : Chamanaos de redução de fluxo de uma. atesta. (w,o), a. operação
de se reduzir o fluxo ./(to, t;) pela função -Ba/a7zce7lal/é7'vice(u, .f)

Lema 1.14 : O núineio tlláxinlo de ocoilência. de nlicio-fontes é O(7?z) e o núineio de
deduções de fluxo é O(a7??.).

Prova: Seja 4 o conjunto das giestas onde o fluxo {oi deduzido durante a execução da
função Ba/ande aSTl?)e7'Camadrzl{, ., .) e seja. \'' o con.iullto dos vértices incidentes nestas
arestas. Diremos que uma atesta. (u,to) é Z,oa, se (u,to) C ,4 e ela está sendo reduzida
pela primeira ou última. vez; e r'ilÍnz, caso contiáiio. Podemos infeiii (lue o número de
ocorrências de arestas boas é no nláxilalo 2?7z. Pa.ia. ca.da. vértice u C v escolhelelnos
arbitrariamellte unia desta. saindo de t} e diremos (lue esta. atesta. é esJuecãa/. Para. cada
vértice u, diremos que o ])ossui uni camá7z/}o es7)ecoa/, (]ue é aquele toiinado ])elas arestas
especiais, até encontrei uma desta. boa. Pelo lema 1.12, toda. atesta de ,4 enfie dois
vértices das duas últimas camadas de uma super camada é uma ai'esta boa. De acordo
com a definição, se dois ca.milllios especiais têm uln vértice ein comum, então uni dos
caminhos conterá. o outro. Considere apoia um caminllo especial de um vértice que é
micro-fonte e seja. (to,u) unia. atesta deste caminho, (lue deve sei ruim. Logo, z, foi
balanceado numa. etapa ant.eiiol do algoiitino, e portanto. u não ])ode sei uma inicio-
fonte. Então os canlinllos especiais de macio-fontes sà.o disjuntos nos vértices. Logo, o
núineio máximo de ocoiiêllcias de Inicio-fontes é 277? (nLlmelo de destas boas).
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Por outro lado, o número de reduções de fluxo é igual ao número de arestas
boas mais o número de arestas ruins. De acordo cona a definição de caminhos especiais,
podemos ter no máximo # caminhos especiais pa.ia cada atesta. boa. Logo, o número de
reduções é O(zm).

Teorema 1.6
O((-K' + m)«)

O tempo de execuçâ,o do algol'itmo de Cherkasky é, no pior caso,

Prova: O tempo gasto pala executar todas as operações .Empurrai/értáce é O(1) por
saturação de aresta mais O(3) por execução da mesma. Pelos lemas 1.13 e 1.14, obtemos

O((/{' + m)a;) é o tempo gasto para executar todas as operações EmpKrral''tírtáce.
Ainda pelo lema 1.14, o tempo gasto em Ba/aceáaVcírtáce é O(zm). Portanto, o tempo
total gasto pelo algoiitmo é O((-K' + "z)z).

Vejamos agora colmo fazei a partição en] super-cansadas, supondo # conhecido.
A escolha das super-camada.s sela feita a. pa.reli cla. escollla. das camadas e:lp?dais. Em

Pala. cada um destes con.juntos de calllada.s. escollla. pa.ia ca.filada. especia.l, a. cama.da. com
menor núme:,o de elementos (no último bloco escollla. Z, mesmo que ocoiia. empate). Tais
camadas definem o âm de cada super-camada. Clonstiua. a.s super'camadas a partia das
camadas especiais. Com esta. escolha. temos que:

:l " 'E-:. i-',i $ « -- "
Ou seja, z/{ = O(n). Assim. se escolhermos a: = 17=1,
complexidade do algoritino de Cherlíask), será O(?2 v'';i;).

teremos /\' O(y'm) e -

1.7 O Algoritmo de Gatil

O algoritmo de Galil j121 é uni iefinanleiato do algolitnlo de Cllelkasky. A inovação está
construção de uma floresta. em cada. super-camada., piocuiando cona isso diminuir o

trabalho da.s funções Em] ?iria.Sti?)ev'C'am.ada e Ba./a-rz ceia.S'717)ez'C;a?7i.a(/«. Estas florestas
sã.o construídas no início do algoiitmo e altera.cla.s clinamica.Utente cluiante a. execuçã.o do
mesmo.
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Para cada super-camada SC'{, ã > 0, associamos uma floresta. Fi. As folhas da
íioresta Fi são vértices em V/i..({-i) e as raízes são vértices em V/{.(i) Os vértices que
possuem mais de uma atesta. aberta. entrando, bem como as folhas e a.s raízes, serão
chamados .junções e os demais vértices abertos sela.o chamados oéríices pequenos. Uma
aresta grande aresta, (â, õ), conesponderá a um caminho de ã até õ de vértices pequenos,
onde â e õ são junções. Assim, uma floresta sela uma floresta maximal, de arestas grandes.
Veja figura 1.5. Chamaremos de a?'estas pequenas, as arestas do grato.

Õ Õ

Õ

Õ

0

Ó.

0 0

\..,/ \../.

a) Ai:estas pecluena.s, .junções e
veitices pecltieilos

b) Atesta.s giailcles e junções

Figura 1 .5 Unia. fioiesta. pa.ia. unia. super-ca.ma.da
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Cada aresta grande, â, possui uma lista -La(â) de suas arestas pequenas. Além
disso, possui dois tipos de fluxo: F/ua;o,4nteri07' e F'lago,4tua/. F/uao.4twa/ corresponde
ao fluxo adicionado na última. chamada da função EmpurraOamada, e F/uzo4nteríor
corresponde ao fluxo adicionado en] outras cha.aliadas. Cada aresta pequena, pode já

suar um fluxo. Se a é uma atesta pequena, em ullla ai'esta grande â, o fluxo to-
tal de a, F/uioTota/(a), pode sei computado como o fluxo corrente de a, somado ao
F'Judo,4nteri07'(â) e ao F'/uzo,4tua/(à). Cada atesta grande â, possui uma. capacidade (re-
sidual) c(â),

c(â) "{(c(«) - F'/u«orai«/(«)) 1 « c L"(â)}.

Cada junção õ, possui uma lista, Lu(e'), da.s atesta.s grandes enfiando em í' e o
valor do excesso de õ, e(õ).

As árvores são alteradas através das funções Remove e Reconecta. A função
Remove elimina uma atesta giancle. A função Recoitecfa tenta. iecotlectai a. junção que
era início da aresta. grande removida., ou a. uma. ouvia. á.tvoie, ou a. uln vértice da camada
final da super-camada.

A função Remove(â), calcula F'/u=oTotaZ(a) cle toda. desta a em La(â), fechando
as arestas saturadas. Alétn disso, a. função Bemol;e, elimina â = (ú,õ) de -Lo(õ). Após
esta eliminação , se obtivermos IJ,t,(õ) = 1, â nào podeis continuai sendo uma junção.
Neste caso, se âl e â2 sào as dua.s giestas gra.ides entoando e saindo de õ res])ectivamente,
uma nova desta ã deve sei cilada em substituição às a.lesta.s grandes âi e â2. Pata. tanto,
calcule F'/-.Fofa/(a), pa:a toda a:esta « em â] ot. â,. Canse:«a L«(ã), "ll-rena.ndo âí
e â,. Faça c(ã) = -ninlc(ât), c(à2)}, F'/«ao,4"te"ão,= F/u«,4fu«/=0 e coloque à em L«'(2),
onde .2 é a junção na. qual â2 estava. enfiando. Assim, o tempo gasto para. executei uma
função Remove é O(=)

Ao eliminei uma. atesta. gla.nele sa.indo do véi t.ice í!. é necessá.rio ieconectai õ,
ou a um véi'tece da. últinaa. camada. da. super-cama.da., ou a. uma. outt'a. al'esta. grande

(se possíve[). Pala. i'econectar uni vértice, pe]'comi'e-se as giestas pequena.s, ])i'ocui ando
vértices de arestas grandes, véi vices da. última camada, ou vértices fechados; neste último
caso. fecha-se todas a.s at'estas ente'ajlclo neste vél.vice e continua.-se a. busca. a. pa.ini' do
vértice anterior. Eventualnaente Record.ec/.a(õ) pode lallla.r. Neste caso, feclla-se õ, e 0
deixará de ser uma .junção, ina.s isto sela. tiataclo pela. função que cltaniou /Zec07zecta(õ).
Se Reconecfa encontrei um vértice pe(]ueno to cle uma. a.besta. gralade, este vértice ])assará
a ser uma junção, e outras giestas grandes devem sei criadas. num processo inverso à
remoção de uma junção. Assina o tempo gasto en] iu]] Reco«Ceia é OI/ + =) - O((/ + 1)Z),
onde / é o número de giestas fechadas durante a execução da função.
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Agora podemos descrever a. nova fuJIÇão E7n7) ?'raSuperCamada. Esta função
é constituída de duas fases. Na primeira fase, é enviada a lnaioi quantidade de fluxo
possível, através das atesta.s grandes, pala. os véi vices da. camada. final da. super'camada.
Cada atesta grande que se tolda. saturada., é inserida. ]auiiia. pilha. P ( detalhes sobre P
será,o dados mais adiante). A segunda fase vai ienlovendo as a.testas de P. Coada atesta
grande â = (õ, ú) removida de P, é removida. da. floresta através da função Remove. Além
disso, procura-se reconectal õ a.través da funçã.o Recov?.Cela. Em caso de õ ser reconectado,
tenta-se mandai seu íiuxo, ou até a raiz da áivoie iecoilectada, ou até encontiai uma desta
grande saturada. No caso de não sei possível ieconecta.i õ, â é balanceado, e toda atesta
grande de -Lo(õ) é colocada na. pilha.

A pilha P contém pilllas /3 de desta.s giancles sa.indo de U. As pilhas Pi sào
listas duplamente ligadas. Além disso, .PÍ. é considerado próximo do topo de PJ,, se
jt > .j2. Assim, para re]novel um elelbento do to])o de P é necessário piocuiai á tal
que i = maxlj l .r:k # g}, que ga.sta. O(3) tempo. Se ao inseriimos uma aresta em P
guardarmos a. posição dela na. ])tÍlIa, podemos eliininai giestas do inteiioi de P em tempo
constante.

Suponha que uma função Rei7}0ue elin-üne uma junção õ. Sejan] (úi, õ) e (â, ú'2),
as arestas grandes entialldo e sailldo de õ, iespectivanlente. Se (ti)l, õ) estava na pilha
((0, ú2) não poderia. estai na. pilha. ) ela. deverá. ser eliminada. da. nieslna. e a. nova atesta
lúl , ú2) deveis sei ínseticla.

Suponlla. agora. (lue a. íunçâ.o /?ec-o-r ec/.a. clip uma ]lova. .lunçà.o ü e duas novas

arestas grandes (úi,õl e (õ.ú2). Se a. a.lesta. grande (li'i, ti,2) estava. na. pillla, ela deverá
sel eliminada da ]Besina., e pelo nlellos uma. da.s dua.s a.iest.a.s gialldes ciladas deve ser
inserida na pilha. Cada nova. aresta. grande gelada. deverá. sei inserida. na. pilha, quando
uma das suas desta.s pe(luenas estiver sa.tufada. ou (quando ela estimei sa.indo cle uin vértice
fecllado.

A seguia, tenros a. fuilçào E'r7i.f)rí.I'-r'aS'z{/)el'C'a /il.a(/a
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função EmpurmSuperCam.ada (.inteiro i\ capacidade cl .Hu:co .f\ pilha P)
inteiro j\
booleano b\
Junção 0, w, o, w, m' ;
grande aresta â,ã;
real ó;

1* Vme \ *l
para .j -./im(í -- 1) até ./ím(i)-l faça

para cada junção õ C B faça
seja â = (õ, tõ) a aresta grande saindo de õ;
F'/?éao.'l 7zteri07'(â)=nuxoAnteriol'(â)+ F'/?t:«o,4 [léü/( ã);
ó e(õ), c(â)};
e(Õ) (Õ) - Ó;
e(Ú) (Ú) + Ó;
c(â) â) - Ó;
F'/ «o .4 t««/( a )
se c(â)

então insira. ã ein P;

/* Fa.se ll #/
enquanto P nã.o está. vazia. faça

remova â = (õ, ti,) de P

R. «. o«( â) ;

se R«o««í«(í)) e '(õ) > 0
então para toda atesta. à = (õ, ü) no caminho de õ a ú C

o« (ú, .«') C P faça
.5 -.{.(Õ), c(â')};
e(ü) (Õ) - Ó;

.lú,) e(-õ) + 5

.(â)
F'/uzo,4 íua/(éZ)= F'/zl;z;o,4 ílla/( a)+ ó;
se c(â) = 0

então i[[sira. â en] P
senão se õ # \i«}({)

então Ba/a»ceia.J?. « çào(õ, ./);

para à € Lt,(8) faça
insila. a. em .f'

\'lím(i) ,
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Quando eliminamos uma junção, devemos balanceá-la, e podemos fazei isto fa-
cilmente, alterando a função Renzoue. A função /3a/a?zceiaJK7zção pode ser implementada
de maneira semelhante à função /3aZanceãa Vórtice, e neste caso, a função
Emp Trás perOamada deveria atualizar a pilha Histó?.áco ou usar uma ouvia implementação
que dispensa a pi]ha ]l/ástó7'áco, mas omitiremos esta. outra implementação, que pode ser
encontrada no alugo de Galil j121.

Lema 1.15 : O tenaz)o i)ecessái'io pai'a, executei a. fullção Empur7'aS21pe?.C'amada(á, ., ., .)
é O(/{i + z?'), Ollde /\'{ = lvj«.(i-i)l e ?' é o núlneio de arestas feclladas durante a execução
desta função.

Prova: O tempo gasto na fase l é O(K{). O teni])o gasto em uma função Rec07tecta é
O((Z + l)z), onde / é o número de giestas fechadas pelo Reco?recta. Mas a função Renque,
que é executada eni tempo O(=), feclla pelo nleilos villa atesta. O tempo gasto para
balancear un] vértice 0 é no iná.xinlo ILo(õ)l, que é limita.do pelo número de vezes en] que
acrescentamos fluxo nele; logo, este tentpo nà.o precisa sei computaclo.

A função Ba/a? ceias'u7)e?'Camada. descrita. na. seção anterior, necessitará. de algo
mas modiÊcações. A funçà.o ao encontiai uma niicio-fonte u, piocuiaiá uni caminho poi
arestas pequenas até encontra.i u]]i vértice em I'.Ê,,.(i), un] vértice fecllado ou um vértice
de unia grande atesta. Nos dois prinaeiios casos, a. fuilçào procede de maneira. idêntica
à da secçã.o anteliol. No último ca.se, as atesta.s grandes sela.o percoliidas, e seus fluxos
transferidos para suas aiest.as pecluena.s. No ca.se cle alguma. a.i'esta gi'ande se t.oinai' satu-
rada, ela é inserida en] P. IJsa.nulo a. ])ilha, após a.lgumas aplicações da.s funções Remzoue

e Rec071.efta, que são feitas de nlaneiia. semelho.nte como lol feito na. tunçà.o Em7)uv'7aSu-
!)e?'Camada, a. íioiesta. estala. reconlpos ta..

O tein])o de toda.s as execuções cla. função /3a/ante-/a.S'u/}el'( 'a/ll.a.(/í/ é O(-- +.l/.I'+/a:),
onde z é o núnlel'o de deduções cle fluxo, .y é o ntlmeto de ocolt'ência.s cle nlicio-fontes e /
é o núilleio de giestas feclla.da.s (tuiante a. execução da junção.

Como os lemas 1.13 e 1.14 continua.m \a.lendo, t.enlos cine o tempo total do al-
goritmo é OI/\'' + 7??.íz:l. Esco]]lendo atola. /\ = O((27.z?7)â ). t-enlos cine o telal])o t-ota.l do

-lgoritmo é O((,,«.)ã ).
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1.8 0 A]goritmo de Ma]hotra, ]<lumar e Mahesh
warie

Em 1978, Malhotra, l<uinar e Maheshwaii j161 ])topuseralll um algoiitino pala resolver o
subproblema de Dinic, independente dos algoiitliios de l<aiza.nov, Cheikasky e Galil. O
tempo necessário para executei este algoritmo é o nlesiiio obtido por l<arzanov, poiéin o
algoritmo é muito mais simples.

Definição 1.21 : Seja R = (G,s,t,c) uma rede e .f uni fluxo enl R. Pala cada vértice
u, definimos fluxo potencial de o, p.f(t;), da seguinte maneira:

p/(«) = mina >ll: (c(«, «')

(.,,w)C .4

/(«, «)), E ('(«,«)
lw,,, )e ,4

.f(«,,«))} (« c v {.,t})

P/(') (c(',.«)
( s ,w)C .4

7,.f(t) = }:(c(tu,Z) -- .f(L",t))
( .«,t) € .4

/(., «))

Lema 1.16 : Seja. t, unl vértice tal que 7).f(u) = iiiinl?).f(t(.')l to C
buxo ./:' tal que ««/OI(/') = -/o"(.f) + 7,.f(o).

Então existe um

Prova: Pela coima. como foi definido p.f(t;), é fá.cil ve] (lue podemos aumentam o fluxo nas
arestas que estão entoando en] (sa.indo de) z' de iiiodo cine a. soma. destes aula-tentos sejam
iguais a p/(u), sem desobedecer'Rios as vesti'ições cle ca.pa.cidade. Desta foi'ma. se u está
na camada \4, após ter incrementado ./, os x/é]tices cl]ie está.o cona excesso positivo estão
em H+i, e aqueles com excesso negativo estão em I'i-:. Note que, pala cada .j > ã,
podemos balancear os véttices de I'.l comi excesso ])ositivo, passando seu excesso pala
camada }S+i , desde que o excesso seja inferior ao seu ])otencial de fluxo. Mas isto sempre
ocone pelo modo colmo u foi escolllido. Indutivamente, podemos ii balanceando os vértices
de todas as camadas su])eiioies a \q até chegam a. \'l = {Z}. De coima análoga, podemos ir
balanceando todos os vértices com excesso negativo até cllegar a. 'l/o = {s}. Assim, após
balancear todas a.s camada.s obten]os un] fluxo igual a. t;a/o?'(./) + 1)/(o).
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A demonstração do lema 1.16 sugere u]]] algoiitmo pala. o subproblema de Dinic

função MKMISP Çgralo induzido G\ capacidade c )

uért ce o, m;

enquanto J t4 = 0 faça
selecione o C V tal (lue p.f(t,) = minlp/(o) u C yl;
incremente .f da maneira sugerida na demonstração do lema 1.16;
remova as giestas saturadas e os vértices que ficaram isolados;
atualiza p/ e remova todos os vértices .« com p.f(to) = 0;

retorne ./;

Cada iteiação da função A/Ã'SP necessita. de O(71.+v?zi) tenapo, Ollcle 7?z{ é o número
de giestas removidas na iteraçã.o í. Como sà.o necessá.rias no nláxim0 7z iteiações o tempo
total requerido pela. função é O(?l.2+?7t) = O(7?.2 ). .Assim: o a.lgoiitmo cle lvlalhotia, lÇuinal
e Maheshwari pala. encontiai uin fluxo má.ximo temi collaplexida.cle O(?z;).

1.9 O A[goritmo de Ga[i[ e ]Naamad

Em 1980, Galil e Naainad j13) plopuseiain outro algolitnio para iesolvel o subpioblema
de Dinic. Este algoritmo necessita O(??z lg2 ?}) tein])o. O referido algoiitnio é ITlelhor que
todos os anteriores pala llz = O(?z2''), c > 0 e vz suficientemente grande.

Este algoritino é seinelllante ao algoritnio de Dinic. A diferença. fundamental
está no fato de que todos os canlinllos peicoiridos sã.o ai iiaazenados en] fiagnlentos de
caminhos. Quando un] canlinllo aulnentadol é encontrado, são elinainaclas as giestas
saturadas, e preservados os fragmentos restantes deste cantil-Lho. Se durante a piocuia de
um caminho au[nentadoi, esbairamos ein un] fia.gmento de caminho, este sela a])ioveitado
melhorando o tempo de piocuia. dos cantinhos aumenta.clones. A seguia, descievel-nos o
algoritmo.
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função GNSP l.grato induzido G\ capacidade c )

caminho C, C' \
vértice ;
aresta a;
ftu«o f\

enquanto cr(s) # @ faça
se a(u) = 0

então seja a a última atesta. deste caminho;
u= início de a;
elimine a de o(u):
elii-úne a de C'

senão se u não está. em nei)lluni caminho
então se.ja. a a. pióxilna. atesta de o'(t,);

senão divida. o caminllo de -t} na. a.iest.a. ent.it\.ndo ei l u
C" = segunda meta.de clo caniinllo;

C'=C' concatenado coiii C'
u= fim de C';
se t; := t

então aumente o fluxo ./ a.través de C,';
divida. C' nas a.lestas satura.das, fechando-as;
u= início da. a.lesta. saturada dais ])ióxilna de s;

retorne ./l

Daremos apoia detalhes cla. estrutura cle dados. Em piinaeiio lugar, os caminllos
senão ]epreselLtados poi (2-3) á.ivoi-es bala.ncea.da.s e ordena.das. As folhas das á.ivoies ar-
DIa.zenalão as giestas. Ca.da nó int.elmo. a:. de uma á.i\.Ole, tepieselltz\. o camillho. (l:av?2.(a:),
das destas associada.s às sua.s folhas, na. oiclena cl&\s nlesillt\.s. (:a.da. nó inteiro a: tem um
fluxo .f(a), bem como unia capacidade c(=), a.ssocia.dos a.o seu ca.miiilio. Assim. o fluxo
de cada. atesta a, F'/IlHoTa/íi/(a). sela. a somatóiia (le .f(;z:), para. todo ;l;. a.ncestlal de a.
Além disso,

c(.') = min {(c(a) -- r'/i/.i,oTo/a/la)}.
« CC'a «t( a: )

Enl uin no z, poclenios, evelitualniente. tiansletli seu fluxo pa.ia. seus hlllos
através dos seguintes comam)dos:



para todo zí,filho de =,faça
.f(«:) «.) + /(,);
c(«.) = c(.:) - /(,);

.f(«) = o;

Esta transfei'ência de fluxo é usada ])ai'a. concat.ena.i ca.ininllos. Porém, omitia'emos
maiores detalhes.

O aumento do fluxo, nos caminhos aunlelltadoies, pode ser feita com os seguintes
comandos:

./'(,) ) + c(,)
c(,)

Após aumentam o fluxo. temos que localizam as giestas saturadas e elilniná-las

Cada operação de concatenaçã.o ou divisão de caminho pode sei realizada. em
tempo O(lg 7z). O tenapo total gasto em elimina.ções de a.lestas é O(7?2 lg vz). O número de
concatenações é ]lo máximo O(7?t lg ll ). Gatil e Naaiiiad, denlonstraia.m a. última afirmação
através de um lema. combinatotial (cf. j131). Este tiatanaento dado aos caminhos é
essencialmente a utilização das á.ivores dinâmicas, cona áivoies balanceadas, que veremos
no ca])ítulo 3. Neste capítulo, poderemos vei ouvia. dellionstiaçã.o deste fato no teorema
3.2

1.10 O Algoritmo de Sleator e Tarjan

O algoritmo de Sleator e Taijan jlSI é essencialliiente o algoiitlllo de G'A/S'P. A diferença
está na utiliza.çào de á.I'vozes eilviesada.s, a.o invés de ái'voltes l)a.lanceaclas. Esta. modificação
fornece ul-n algoritilao de ('omplexida.de O(7?z lg lz) pal'a. cada. fase de Dinic.

Na descrição do algoiitmo, usaremos as funções sobre á.ivoies dinâmicas
enaerta, poda, alba/{za, casíom]l]z, c?]sZo e /)a{, que está.o definidas no ca])ítulo 3.

O algolitmo ai'mazena vái'ias áivoi'es, cine coiiespondent aos caminhos percor-
ridos. O custo (necessário pa.ia. a. utilizaçà.o cla.s á.ivol.es dinâ.mica.s) de ca.da atesta. é a
capacidade residual da mesma. No início, cada árvore é uni vértices isolado do grifo.

Vejamos a. seguia, lulla. desciiçã.o do algotitnio
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mutação STSP l.grelo induzido G\ capacidade c )
oértíce u,tol
P'uao J \

D :: sl

enquanto a(s) # 0 faça
se u:P t

então se ] («,.«) C a(:,l
então enzerfa(o, to, capacidade residual (u, to)

0 =7'aZ.Z( 'U)

senão para toda atesta (to,o) C @(u) faça
se (.«, u) C alguma árvore

e--tão p.d«(.«);
elimine (to, t;) de a(u)

senão «tu«/ã«(.,c«;to( c«to«.{n(.)));
enquanto cwstomi?z(s)=0 faça
elimine (u,paá(u)) cle a(u);
pod«(«);

calcule ./ aba.vés da.s ca.pacida.eles iesidua.is
«eto:'-.e /;

Este algoritino executa. O(7?z) o])eia.ções sobre á.rvoies dinâ.laicas. E colmo veremos
no capítulo 3, todas estas apelações podem sei executadas em tempo O(m lg n).

1.11 O algoritmo de Shiloach e Vishkin

Eni 1982, Shiloach e visllltin j1 71 aplesei-tratam um novo algoiitmo paralelo pata. o subpro
blema de Dinic. A inlplenlenta.çã.o sequencial deste algoiitmo necessita de tempo O(?z;l

O algoritmo usa as operações Em!)u7'v'a I''é?.face e Ba/a7zceia yér]ice, definidas para
o algoritmo de I':arzanov. No entanto, a oidenl de execução destas operações é diferente.
O algoritmo utiliza. unia fila F', onde são ainnazenaclos todos os vértices con) excesso
positivo.

A seguia, dados a. descrição do algoiit.illo
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função SVST' (gra/o á7zd zádo G; capacidade c )

$u« .f\

oérf ce u;
P/a .F;

e(') = EO,.)C..! c(', ");
Emp-«. l,'á«í{«(., .:, .f) ;
armazene os vértices não balanceados em .F;

enquanto f' # 0 faça
remova t; de F';
Emp«« T'é7'fic.(u , c, .f) :
B«/.«ceá« l/é,'tác.(«, /);
aimazene os vértices llã.o balanceadas eni r';

retorne .f;

Faieinos uma. denlonsti açâ.o da. coma)lexidt\.cle deste algoiitnlo, diferente da de
inonstração encontrada no artigo origina.l j171, ])oi julgarmos mais sim])les. Antes vejamos
unia definição.

Definição 1.22 : Seja. p ulll vértice (lue íoi bala.ncea.(lo na. iteraçà.o ã. Dehniremos:
indutivamente, o conjunto dos vértices que receberam fluxo de u da seguinte maneira:
Ro(o) é o conjunto dos vértices blue iecebeiam fluxo de 1, durante a. execuçã.o da. função
Ba/anceãaCamada(u, /) e, Rj+i(t,) são os véi'tices que iecebeiam fluxo alia«és da função
Empa?'layértáce, aplica.da. a.os 't'éitices cle -Rj(o). Além disso, defininaos /?o(s) como sendo

o conjunto dos vértices o tai que (s,t,) C À.

Lema 1.17 : Quando a odeia.çà.o .Brz/a]zceáa I''e'r-face é a.placa.da. a. un] vértice co]]] excesso

positivo, o excesso deste vértice nã.o toinaiá. llaa.is positivo.

Piora.: Análoga. à. deilaonstit\.çà.o clo lema 1 .9

Lenda 1.18 : Toda. vez que um vértice p fica cona excesso positivo. deve existia m tal
que o C J?j(to) para. algum .,f. inteiro, nlaioi ou igtia.l a zelo.

Prova: A demonstração sela. feita. poi incluçã.o no ntlnleio de execuções cla. funçâ.o Em.-
puv'7a l/e'rtáce. A pi'lnaen'a \rcz (lue a. open'açao E''i7z/)l I'l'a l,''é7'/.ãc'e é executada, os véi'vices
inseridos em f' peitencein a. -Ro(s). Un] vértice pode focar cona excesso positivo, du
jante a execução da opeiaçà.o Ba/a7zceãa I''é?.[ãce(to, .) ou durante a execução da função
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EmpurraVértice(to, ., .). No primeiro caso, u C -%(to). No segundo caso, por indução,
w c Rj(z), com J inteiro maior que zero. Logo, o C Rj+i(z)

Lema 1.19 : A função Emp r7aOamada é chamada. no máximo n2 vezes durante toda
a execução do algoritmo.

Prova: Pelo lema 1.18, um vértice pode entrar na fila no máximo n vezes. Logo, a função
EmpTlrraOamada é chamada no máximo n2 vezes durante toda a execução do algoritmo.

Teorema 1.7 Cada cha.macia. da. funçã.o .SI/IS'r' ie(lutei t.empo O(?2.2 )

Piava: Como na função /{'SP, o tempo iia execuçà.o de toda.s operações EmpurraCamada
é O(1 ) poi' execução da opeiaçã.o Em7) 7'7'al/értice mais Olt) poi' aresta sagui'ada. Pelo
lema 1.19, o resultado segue.

1.12 O Algoritmo de Gabow

Ena 1983, Ga])ow j]]l pior)õs un] ]]ovo algoiitmo, de scaling'. ])a.ia o piobleina do fluxo
máximo. Ele usa o algoritino cle Dinic, como uma. funçã.o interna. e usa. o conceito de ./Za=o
g rzse ótimo que veremos a. seguir.

Definição 1.23 : Se.ja. B = (G,s,Z:c) unia ie(l(- e ./ tília fluxo em #. Dizemos club .f é
unl fluxo quase otinao. se a clip'et'onça ente'e o vt\.loi (l(. unl fluxo nlaxlnlo e o \râ.lol' cle ./' c
ilo máximo ??2 .

Teorema 1.8 : Se.ia. R = (G',s,í,c) uma fede onde as capacidades sã.o inteiras. Se

fornecermos uin fluxo, quase ótinao ./, colho fluxo inicial pala. o algoiitmo de D{, então o
algoritmo Z.)i seta executado elii tempo O(n77z )

Prova: Cada fase do algoiitnlo de Dinic, necessita. de O(772 + av?), onde a é o número
de aumentações. Como as capacidades são todas illteiras, a. cada aunientação o valor
de ./ aumenta. de pelo menos unia unida.de. Logo. o a.lgoiitnio D71 faia no máximo nz
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aumentações. Somando o tempo de todas as fases, o resultado segue

Abaixo, segue a descrição do algoritllao proposto pol Gabow. Este algoiitnlo
utiliza a função F'/uzoJ14ázímoZ)ã7zÍc, que é o algoritmo de Dinic modificado. Esta função
recebe o íiuxo inicial como parâmetro, além dos paiâinetros já definidos, e retoma. um
fluxo máximo.

função FtuzoM(í=imoGaboto tgrafo induzido G\ calJíi.ci(jade c )

s' m-..4lc(')} $ T
então retorne F'/-oMá«amada«ãc ((G, .,Z, c), 0)
senão retorne F'/-.Má«ímoZ)ánãc ((G, ., t, c), 2 r'/-.Má'Ím'6'«b.«,(G, ', t, l$1));

Teorema 1.9 : O algoiitmo de Gabow telas coniplexiclacle O(7z77zlgC'), onde G éo
máximo valor das capa.cida.des.

Pt'ova: A p]'ova. é feita. poi indução en] lgC'. .Assun)limos como hipótese de indução o
fato de que quando a fuilçà.o /?/tt;uo/\4áz:fm.oZ)ái7.i( é executada- o fluxo inicia.l é ulll fluxo
quase ótimo e o algoiitnlo é coiieto. A base, C.' $ T-, segue (liieta.mente do teoienla 1.8.
Em qualquer passo do algolitmo, poi .induçã.o, F/ti=z:oii4ãrÍrnoGaZ)otu aclla. conetamente
um fluxo máximo .f no giafo (-; caiu l c 1 . Pelo teoieilla. do fluxo-má.xiliio, podemos inferir
que o valor de 2/ é pelo menos a. capaciliade de un] corte mínimo menos l?t e portanto, 2/
é um fluxo quase ótimo e a. funçã.o r'/?zzoÃ4á izzz.oZ)i71ic sela. executada. en] O(nnz) tempo.
Como o algolitmo tem no ntáximo lg C' cha.ina.das iecuisivt\.s, o resulta.do segue.
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Capítulo 2

ARVORESENVIESADAS
.P

Neste capítulo estudaremos lun tipo de esttutui'a cle dz\.dos. a.s chamadas á?'u07'es e7zuzesa-

das que, além de serem interessantes poi si só, pala este tias)alllo sào necessárias pala a
compreensão e uma. análise completa cla. complexidade do algoiitmo de Goldbeig e Taijan
que será tratado no capítulo 4. Descreveremos tais estruturas de dados (cf. l31), intiodu
zindo o conceito de íem?)o a.7rl.o?.íÍz«do e faieinos a. análise da. coma)/ezjdade ar7z07'ligada de
vários algoiitnlos

Estamos illteiessados en] unia está'utui'a. de dados que facilita a t'ealização de
operações com conjuntos. Su])oiemos que os elementos destes conjuntos pertencena a um
conjunto universo U de itells totalmente oidenaclo. Querenaos iepiesentai estes conjuntos
de tal maneira. que as seguintes opera.ções sejam etetuadas eíicienteinente:

B acesso(atem. á,conjuvzZo S'l : se o item í pertence a.o conjunto S', i'etoina um ponteiro
pala o item {l caso coi[tiáiio. ietoina. un] po]]teiio especial i]ulo

. {«sil'a(item i..conjt tto S) insere o it.en] f no con.Íttilt.o .'i' E supost.o (lue í g S'

e }'em.oval. iteTn. i.cottjtLt}.lo S lenlove o it.ell) / (lo (oii.lttitt.o .q' 1: stipost.o (lue í C .S'

. una(coÜlllzío S,c072:ja7}Zo #) : (una duplo) retoma o con.junto ,S' U R destruindo os

conjuntos R e .S. E suposto que cada item de .S' é n-lenoi que cada item de R.

e u?&a(conjunto S,ãZem ã,cora.ji&rzZo RI : (una triplo) ietoina o con.junto ,S U { { } U R
destruindo os conjuntos # e .S. E su])osso que ca.da. itens de .S' é nlenol (lue à, e cada item
de /? é maior (]ue á.
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e reparta(S,item {) : reparte o conjunto S em três conjuntos: P, Q e R; sendo Po
conjunto dos itens de S menores que à, -R o conjunto dos itens de S maiores que ã e Q
o conjunto contendo precisamente {, se { € S, ou vazio, se à gl S

Um tipo de estrutura de dados apropriado para representar e realizar operações
com conjuntos ordenados é a cha,meda (íruore de busca. Uma árvore de Z)rasca é uma
árvore ordenada que contém os itens de um conjunto ordena.do armazenados nas folhas e
ordenados da. esquerda para direita, cada folha. contendo exa.ta.]nente un] item. As árvores
de busca cujos nós possuem enfie 2 e b filhos, on(le {) é um núnlelo inteiro fixo maior que
2, serão chamadas (2, b)-(í7'u07'es.

Suporemos que cada item i possui uni 7)eso conhecido p{ que representa a
freqüência com que o item i é acessado. Queremos construir árvores de tal maneira
que os itens mais acessados estejam mais próximos da. raiz do que os itens menos acesso
dos. Definimos tema)o médio de acesso, T,., de uma átvoie de busca (de un] conjunto S)
como sendo:

onde di é a profundidade do itens ã e P

Nosso objetivo é montei o tempo médio de a.cesso o ]nenoi possível, seno ])eidei
com isso rapidez nas atualizações da átvoie. Este é o chamado p70b/ema. do dãcáoliá?.ào
e? uãesado. Veieinos aqui dois tipos de á.lvoies de bus(z\-. (lla.naadras /oca/m.e7zte e71uiesada.s
e g/oba/me?zte e7}uáesa(Zas, ])a.la. tesolvel est.c l)loblen)a

Dentre os vários resultados i'elaciona.dos coili o /)lr9b/c/ila (/o (/ácioizá? áo evzuãesado,

o seguinte teorema jll é un] dos mais importantes. Ele oleiece uma cota infeiioi para o
tempo médio de acesso de uma. álvole de busca.

Teorema: Clonsidere tmla árvore de busca pala. uin conjunto S onde cada. nó possui no
máximo b filhos. Então:

l «:. l;ll l
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A"im, " 'bti*'"m.; á:-«; d. b""« t'i; q«. d. = O (lg (:1)), p.-. "d' it.m
i, estas árvores terão um tempo médio de acesso cla. inesnla ordem do menti tempo médio
de acesso possível. Diremos que tais álvoles têm fe7n.7)o {dea/ de acesso e chamaremos
O (lg (:) ) de t.,n?,o ide«/ ./. ««s« do ite«. {. Not.e q.-e se to.los os « ite«s tê:n o n.es«.o
peso, então o tenapo ideal cle a.cesso de ca.da. item é O(lg7?.). Neste ca.se, qualquer árvore
de busca balanceada tem tempo ideal de acesso.

Estamos interessados ein encontrei árvores com tempo ideal de acesso, nas quais
as demais operações, á?lsára, I'elllot;a, ?liça- e I'e?)ar'ía seja.nl i'ealizada.s colha tema)o da mesma
ordem do tempo ideal de acesso.

Em muitos algoiitinos, determina.da.s estrutura. cle dados sã.o utilizadas pala. se
fazei uma seqüência de o])erações e não apenas unia única. o])elação. Não lato, na análise
da complexidade de tais algoiitmos, ]lós estamos interessados no tempo total gasto pela
seqüêncÍa de operações, e nào no tempo de cada. unia. da.s open'ações illdividuais.

Numa a.nálise de ploi ca.se, na. qua.l os piores tenapos de cada ullla. das operações
individuais são somados, nós podemos esta.r sendo basta.]lte pessimistas, porque estatuas
ignorando os efeitos co-ielaciotla.elos dca.s operações na. estiutuia. cle dados. Enl tal si-
tuação, se dizei'mos tulha. aná/íse de com,p/ezá(/a(/c aFIlar'/í;a(/n (usando collceito de tempo
amortãzadol poderemos optei unia. resposta. ma.is iea.lista« Neste ca.se. o íem7)o me'dão ?)OI'
o/)el'anão ó ca/cll/a(/o soZ)z'e uilz.a .seq iêiz.cáa (/É o?)fi'a<:óc-.s jdc pior ca.se).

Pai'a. toii)a.i a. análise mais concreta.. usa.silos o conceito cle cr'é(/áío. Llm crédito
iep[esenta unha unida.de de tema)o de con]puta.çà.o, O]i se.}a.. un] crédito permite realizar
O(1) passos co[nputacionais. Pa.ia ca.da. o])eia.çà.o ]]ós a.loco.mos um cento número de
créditos, defillido colmo sendo o /enz.7)o a7n.or'lí.-a(/o (/a o/)c?aç(io. O nosso objetivo é realizei
uma. seqilência cle opera.ções sei]] fica.] seno ci'éditos durante o processo. Se conl])leta.i'Idos
uma operação a.ates de gastam t.odor os créditos, podemos guaicla.i os ciéclitos extras pala
usei' em futul'as operações. Se gasta.amos todos os créditos a.tltes de coinpletai' a open'açào,
podemos usa.i créditos (lue tola.]]] econonlizados a.nterioinlente. Se conseguiinlos piovai
que nunca ficarias sem cieditos pata. conapletai a secliiência. cle operações, então o tenapo
efetivamente gasto poi qua.lquet parte inicial da. seqilência cle open'ações é limitado pela
sol-na dos coiiespondentes tenapos amoitizaclos.

O conceito cle tempo amortizado pode sei foinla.liza.clo usando o conceito de va.
lotes (chamados potenciais) associados a. configura.ções de estiut.uia. de da.dos (cf. 1201).
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Não faremos aqui esta. outra definição mais formal já. que neste trabalho toda a análise
será feita usando o conceito de créditos, como foi introduzido en] l31. Esperamos também
que este conceito fique mais claro quando fizermos a a.ná.pise amortizada dos algoritmos
que serão apresentados a seguia.

Primeiramente dehniiemos áivoies localmente enviesado.s e pa.ia estas árvores
descreveremos ul-n algo?'itmo U/V.'l (que realiza a opera.çã.o tz7za), pala o qual apresentare-
mos uma cota supeiioi para o tempo amortizado, bem como para. o tempo no pior caso.
Descreveremos também um a/goríZmo reparta, para. o qual apiesentatelllos apenas uma
cota. superior para o tempo amortizado.

Depois definiiemos alvores globalmente enviesado.s e descleveiemos um outro
aZgor tmo uíza, pala o qual apiesentaiemos uma. cota. supeiioi para o tenapo amortizado e
pool caso. Além disso, provaiemos uma cota su])eiioi pala. o tempo amortizado do mesmo
aZgorátmo repa7'ta aplicado em árvores globalmente enviesa.das. No final deste capítulo
definiremos áivoi es binária.s loc.alnlente en viesa.clãs e globo.Imente enviesa.da.s conseguindo
resultados senaelhantes.

No que segue, a. menos de mençà.o contiá.lia., a.s á.ivotes seio.o toda.s (2, b)-á7'Dotes
de Z)rasca, cada um dos itens i nela. ainiazenados tela.o peso ]); e P sela. a. soma de todos
os pesos.

2.1 Arvores de Busca Localmente Enviesadas

Nesta senão definiremos á.rvOles localmente enviesadas e piovalemos (lue esta.s álvoies têm
tempo ideal de acesso. A seguia, apresentaienlos dois algoiitlilos: U/\r,4 e RE/)HRTH, e
faremos a análise de complexidade amortizada. desses algoiitnlos.

Para entendem mellloi a.s dehnições a. seguia. ieconaenda.mos observa.i a. figura. 2.1

Definição 2.1 : Pa.ia. cada. nó a: de unia. áivoie. o posto (le .t. .S'(a:), é definido iecuisi
valneilte por:

s(#) ltg ],;J
1 + nlax{ .S'(yl

se .t é uma. íollla. contendo o item z

se íz é ulll nó inteiro=i/ é filho cle :z }

44



Definição 2.2 : Seja y un] nó de uma. árvore e a: o pai de y. Dizemos que y é pri-
mogênito se S(y) = S(=) -- 1; e caçula se, S(y) < S(2) -- 1. Po: conve«ção, a raiz é «m
nó primogênito.

Definição 2.3 : Uma árvore é localmente enviesada se qualquer irmão vizinho de
um nó caçula é uma folha. plimogênita. Algunaa.s vezes estas árvores seixo chamadas
simplesmente de l.e

(.) ..."-/..8 C) (b) SO

'Q
'Q' 3ã) *::

5C) 6® 6(]'

3(g) 4qllD 3(ID 2(Õ 2(D 3ê)

Figura 2.1 : Duas áivoles de busca. Os números ao lado do nó são os postos, e os
números dentro da.s folhas são os pesos A áivoie (a.) é localmente enviesado, enquanto
que a árvore (b) não é loca.Imente enviesado, pois o nó indicado ( com uma. seta. ) é caçula
e seu irmão vizinllo é prinlogênito, mas não é unia. folha-

Pela definiçà.o 2.3, unia. á.ix:oie onde todas as lollla.s {.ênl o nlesillo peso é unia. á.ivore
balanceada (def. A.181 se e só se é localmente en\.lesa.cla.

Definição 2.4 : Se # é um nó de uma áivoie ente.o o peso de a, ?)(z), sela. definido
c01'no:

. ~ Í pi se it: é unia folha. contendo o item í
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Lema 2.1 Pala cada nó !. de uma árvore l.e

2s(')-: $ 7,la:)

Se # é uma folha
2s(") < p(a:) < 2s(')+l

Prova: Faremos a. demonstra.ção poi indução no tallla.nllo da. árvore. Se z é uma folha,
poi definição S(#) = jlg(p(=))J , e portanto 2s(') $ p(3) < 2s(')+'. Se z é um nó interno
com um filho caçula, :t: te ,] un] filllo ])timogênito. diga.mos y, que é unia. folha. Então,

9S(r)-l 2sM $ P(y) $ P(a:)

Se z não possui fil:.) ciLç-ila, então # possui pelo menos dois filhos piimogênitos,
digamos y e ;. Ente.o,

2s(")-l gS(r)-? -) .j(n) -- 2 2sM-: -t 2sH-' $ /,(y) +7,(:) $ P(a:)

Lema 2.2 : Nullaa árvo, : l.e.. se ? é uma foll)a com piofuncliclacle d, contendo o item á
então

í D\
(/ < lg 1 - 1 + 2.

\ 7uí ,/

Prova: Seja I' a. i'aÍz cla. á.i .OJ-e. ('longo o /)o.s/o t\.uiilentz\. de pelo menos uilla. unidade cle
un] filho ])aia. o pa.i, ente.o

d .ç .S(,'l s'( -: )
Pelo lema 2.1

') = la(?)(?')) > S(1') l

lg(P(#)) < .s'(-:) + l

e

Logo,
/' o \

(/ $ S(?') -- S(2:) ( lg(P)+ l -- lg(?Jl=')) + 1= 1g Í = 1+ 2.
\ 7)i /
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Teorema 2. 1 Uma (2, Z))-áivoie l.e. tem tempo ideal de acesso

Prova: Segue imediatamente do lema 2.2

Já temos uma árvore com tempo ideal de acesso. Vejamos como implementar
algumas operações e como fazei a análise amortizada dessas operações ( fazendo o uso do
conceito de créditos ). Antes, vamos intioduzii alguilaas convenções e definições.

Para contabilizam os créditos economizados eni operações anteiioies, os créditos
são armazenados nas alvores. Isto é feito pala fa.cilitar a análise da complexidade de
tempo: eles não são fisicamente guardados na está'utut'a de dados e nem afetam a imple-
mentação dos algoiitinos.

A nón«.;.+. ,].e.;.;. ....X .i+:] ... +'.......];...à. ,].. :,]Á,n-
/ l DL/EHulllu\ \x\ alllilxcõv D\.lcb uull ll(l l\illllClllZJCL\ÍCI.Li LI(l.D l\l\=lcbD

Definição 2.5 : Uiaia. áivoie de busca localnlciit.e enviesado sa.tisna.z invariância de
ci'éditos se cada nó caçula. // com pai ;t: possui .S'(.1') -- ,S'(.y) -- l créditos. Quando
atribuímos tal quantidade de créditos a. y dizeiiios cine estamos nia.atendo inva.iiância. cle
ci'éditos em y.

Note que esta. definiçà.o é consistente cona o fa.to de (lue filhos piilnogênitos não
têm cl éditos.

Pai'a. ])i'ocedei a. a.ná.lisa da. complexada.de anioi tiza.da cle unia. operação, vamos dal
a essa operação uma. cota. supeiioi T pala. o núnleio de créditos necessários pala icalizá-la

neste caso dizemos que o algolitnlo i'eque7' T íen}/)o a7nov'Zázado -- e, supondo que as
áivoies iniciais sa.tisfazeni invaliâ.ncia. de créditos, vaDIos ])I'oval que a á.ivoie insulta.iate
l da operação ) satisía.z invaiiâ.ncia. de créditos. Neste caso dizemos (]ue a o])elaçã.o (ou
algoritnlo) ma izíéin á77.0av'íá77c?:a (/e c7'ádílos.

vejamos aRDia. o algoiitmo (/ATJ. Esse a.lgoiitlllo recebe como enfia.da. duas áivoies
l.e. com raizes 2 e y, (lue i'epiesentana dois comi.juntos e iet.olha. a. I'aiz cle unia. arvore l.e.
que iepiesenta. a. unia.o destes conjuntos. Logo a.])ós o a.lgoiit.]lao tepiesent,a.mos escluenla
ticanlente os ca.sos (lue ocoiiem e (lua.l a. á.ivoie iesult.ant.e
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função Z./NH(«{, #,y)
jazz z;
7Z0 Zl9 329 '0} 'U9 '01) U2)

caso 1: S(3) = S(y), ou S(:) > S(y) e :« é uma folha, ou S(y) > S(3) e y é uma folha
cne um novo nó z tendo 7 e y como filhos;
retorne z;

caso 2: S(3) > S(y) e a: hão é uma folha
seja u o filho mais à direita. cle íz:
« u,y);

/* Temos aqui dois (veienlos que só ocoiien] esses ) ca.sos a. analisei: */

subcaso 2a: .S(o) < S(a )

faça u filho direito de a:
retorne =;

subcaso 2b: S(u) = S'(=)

neste caso u teia exatamente dois filhos (sela dcinonstlado), digamos ol e t;2.
faça ul e o2 filhos de # (colocando-os à direita. dos outros filhos de r);
destrua. u;
se # já tinha b filhos
então cne tl'ês novos nós :: zí e z2;

tome os [(b + 1)/2] filhos mais à. es(quer(la de 1: c taça-os filhos de zl;
tome os l(ó + 1)/2J filhos mais à. direita. cle l e taça-os filhos cle z2
fa.ça. a;l e íz:2 filhos de :;
retorne

senão retoi-iie .t

caso 3: S(#) > S(3:) e y nào é luzia follla
simétrico ao caso 2.
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Caso l

@' @
Caso 2a

Caso 2
©

\../ \-./ \-./

..©
(I'...(l<a

r) ... (l rl ... (l

B

© (a

6õ ... 'éÜ Caso 2b com divisão

defilhos
Caso 2b

.©.
('')':'-.(") (gD'''elD

.©.

®'' ''@

Figura 2.2 Algoritnio una nos ca.sos l e 2

Lema 2.3 : O algoritino UAr,4 recebe colho entrada. duas alvores l.e., uma comi raiz a; e
outra. com raiz # e constrói unha á.ivoie cona ia.iz : ta.l (lue

S'(z) = inax{.S'(a), .S'(y)} ou .S'(:) nl-x{.S'(;, ), ,S'(y)} + l

No último caso possuirá exa.ta.mente dois filhos

Prova: Será feita poi indução ilo ta.nianlio da. á.ivoie construída« No caso l clo algoiitmo
o nó z possui exatatnente dois fillaos, ;z: e y e poitailt.o ,Ç'(:l = nlax{.':;'(:t:): ,':;'(y)} + l

No caso 2, se ocoiiei o sueca.se 2a. temos : = a e S(ó-)
Se não ocorrem' o subcaso 2a, temos S'(t,) ? S'(a). Logo,

.S(«) -nax{.S(:«),S(y)}

S(«) $ :MaxIS'(u), S(g)} + l $ S(z), e portanto S(t,) = S(z)

e u tem exatamente dois hlllos. Note cine a. prillleiia. desigualdade e a. última. afiimaçào
seguem da hipótese de induçã.o. Se a: já. tinlla. 6 filllos ente.o:

S'(a:2) = ,S'(:t:) = ,S'(:) -- l

e z tem 2 filhos; caso colltláiio. S'(:) = .S(a l
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Lema 2.4 A árvore construída pelo algoritmo t/N.H é l.e

Prova: Por indução no tamanllo da. áivoie. No caso 1, se um dos nós (a ou g/) é caçula,
o outro é folha, logo a árvore resultante é l.e.

No caso 2a, temos que analisa.] o caso ei]] (lue o iimâ.o esquerdo dc u é caçula e o
caso em que o é caçula. Su])onha que u seja. caçula. Então u era caçula na áivoie original
e seu irmão esquerdo era uma folha. primogêilita. Logo, a nova árvore é l.e. Suponha, por
outro lado, que o irmão esquerdo de u seja caçula, neste caso zl eia uma folha primogénita,
o UN4(u,y) recairia no caso l e o t//VÁ original iecairia no caso 2b e não 2a.

No caso 2b, temos, novamente, dois casos a. analisar: o caso em que o fil'ho
esquerdo de D é caçula e o ca.se em que o innào esquerdo de u (na árvoi'e original) é
caçula. No primeiro caso (o hlllo esquerdo de t, é caçula.), os filhos de u são exatamente u
e y, e como o irmão esquerdo de tl (na áivole original) é uma follla. piimogênita, a nova
árvoi'e sela l.e. Note que poi hi])ótese de induçà.o a. á.tvoie com i'aiz u é l.e. No segundo
caso (o irmão esquerdo de tl, na álvoie original, é ca.gula.), tz já eia. uma. follla piimogênita,
e os filhos de u são exatanaente tl e y, logo a. nova. á.lvole é l.e

Lenda 2.5 O algoritmo (/J\r.4 pequei O(S'(a' ) .S'(:y))l + l tempo a.nloltizado

Prova: Vamos supor cine S(3) ? .S(y). O caso S'(a ) < ,S'(y) é simétrico. No caso l,
piecisalnos de l ct'édito pala. cansei'uir a. nox,a. á.i'x;oie e nla.is ,S'(a') .S(g) créditos pai'a
montei invariância. de créditos em y (note que se :i/ é ca.Cala. na. nova. á.ivore. .S(:) -- .S'(y) --
1 = S(z) -- S(p)). No total piecisalnos de S(#) -- S'(#) + l créditos.

No caso 2 iecebeinos ,S'(=) -- S(tl) l ciéclitos de ll ])eifazetlclo um total de
2.S(z) -- S(y) -- .S(tt) ciédit.os. Piecisanaos l.S'(té) ,S(y) + l pala o PATA iecursi-. No

caso 2a pl'ecisamos uin cl'édito pal'a. consta'uil' a. nova. á.i'vol'e e S(3) -- .S(tp) -- l ci'éditos
para montei illvaiiância. de créditos eiii z}. Assim. o t.oral de créditos necessá.nos pata o
Z,/Ar,4 do caso 2a é:

Sla:) .S'(t,) ] + :«ax{.S'l«l,.S'ly)} -- -lain{.Ç'l?.)..':;'(y)} + l + l$

2..S'l;z:) ntax{,S'(tl),.S'(#)} initi{.Ç'(lil..'.'(:yl}.(;')

pois S(u) 2 maxi.S'(zl), .S'(y)} e ,S'(1:) > nlax{.S(1/ ). .Ç'(yl}
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Note que, qual(quer que seja a relação entre S(tl) e S(y), a última expressão da
desigualdade (*) é precisamente 2.S(z) -- S(y) - S(u).

No caso 2b precisamos de l crédito pai'a construir a nova álvoie, não precisamos
de nenhum crédito pai'a armazenam nos filhos de =, pois os filhos de u já os possuíam. A
análise anterior mostra que são necessários no máximo 2.S(a) S(y) -- S(u) créditos.

Teorema 2.2
amortizado.

O algo-itmo U/V,4(=,y) é coiieto e ieq«e: O(IS(a) S(y)l) tempo

Prova Imediata a ])aitir dos lel-nas 2.4 e 2.5

Teorema 2.3 O tempo do algoritmo UArd ]lo pior caso é

''«.*';'«,,;'«,, «*.*'''..','''«,,, - -(..(;=))
onde u e t; sào as folllas l-na.is à. dii'efta de z e ligais à. es(luerda de y, respectivamente,
p- =p(u),p+ =p(o) e P=p(z) e z éa. raiz dano-ár-re.

Prova: Basta analisam o colnpoitamento do algolitmo t/Ar,4 em ternos do caminho de z
até a sua folha. ma.is à direita. e do caminllo de y até a. sua. folha mais à. esquema. veja
figura 2.3.

Não é difícil verifica.i que, no a.lgoiitmo, basicamente tais catlainhos sào peicoiriclos
paralelamente, até que se encontra u]-na. folha. e]i] uni dos ca.nlinhos ou a.té (lue dois nós
com o mesmo posto sà.o encontrados, un] en] ca.cla. ca.nlinllo. As pa.i'tes pei'coiiidas desses
can)inhos são então ".juntaria.s". ordenando os nós en] ordem (leclesceilte de posto, e
citando ou nào um novo nó pala a.justa.i os postos. .A paitii cla. ba.se do canlinllo que
surgiu da junção, indo e]]] diieção à ia.iz, fa.z-se a. divisa.o de nós, se necessário, pala
montei' no máximo b filhos. Esta. desci'içà.o do algoiitmo .justifica. o resulta.do.
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Figura 2.3
são os postos

Duas á.ivoies onde toi aplica.do o (r/\r.4. Os números dentro dos vértices
O [[ó indica.do cona uma. seta loi insciido pelo (./.A/.4.

Vanaos agora. coilsideia.r outras operações, começando pelo UArd- TR/PLO. Pode-
mos implementar o t/Ar.4-7'R/PLO cona uma se(lüência. cle dois [/Aras (duplos). Os dois
teoremas anteriores fornecem o seguillte resulta.clo:

Teorenaa 2.4 : O PIAR,4-TR/PZ,O toquei

O(lnaxlS(3), .S'(yl. S(;)} mini-S'(.t:l.-S'(y), ,S'(:)})



tempo amortizado, e o tempo no pior caso é

''«.*'''«,, ''«,,'';,' - .'''«,, - .(,;(:)) ,
onde z é a raiz da primeira árvore; y, raiz da. segunda. á.tvoie, é uma folha; z é a raiz da
última árvores pi é o peso do item ã, armazenado no nó 3/, e P é o peso total dos itens na
nova arvore.

Uma outra maneira de t'ormulai o conceito de "doca.ção de cl'éditos e manutenção
de invariância de créditos é a seguinte:

Definição 2.6 : Dizemos que uma. áivoie com raiz 3 é /t'-crédito invariante se ela
satisfaz invariância de créditos e possui /\' -- S(z) créditos armazenados na raiz.

Com esta definiçã.o c resultado do teolenia 2.2 pode sei expresso assim

Lema 2.6 : Se duas á.i'vales com raízes a' e y sà.o /\ -c.iédito illvaiia.ates com ]{ >
maxIS(z),S(g)} e:.tão o algo:it«.o {l/A'H faz a «--ião (le«as (l"'s á:..,o:es se-" gasta.:
mais ciéditos, produzindo uma. nova. á.lvoie /\ -ci('(lit o iil\.t\.l-iallt.e

Prova: Imediata a pa.ltii do teoienla. 2.2

A seguir veículos como implenlelltai' o algoz'itlllo R.F.f)HRTH. Este algoz'itnao teia
como entra.da. a. raiz de ulntl ái vale l.e., que iepiesenta un] conjunto e um item i de L/. O
algoritmo retoi'nai'á unia. ái vale l.e. que iepiesenta. o conjunto dos elementos da áivoie de
enfiada menores que o item il o itens á, se i está. i]a á.ivoie, ou um ponteiro es])ecial nulo,
caso contrários e uma. ouvia. á.rvoie que iepiesenta. o con.junto dos elementos da áivote de
enteada inaioies (lue á.

Vejamos antes uma d'finiçào cine será usada a seguir

Definição 2.7 : Seja í um item clualquei de U. Dizemos cine uni nó y com filllos .f.
é nó base do item i na á.ivoie se um dos casos ocoiie:

ca.se ]: ] / C {l A.} tal (lue ./r é foll]t\. coiit.ei](lo it.eii] ;

caso 2: ] / C {]... .:A' -- ]} tal (lttc ./i. . ..../r sao raizes (le sul)atx/ates cujas
folhas contê[n itens menores que í e ./r+]. . - - ../A. sào raízes de sul)á.rvotes cujas follla.s

contêm elementos niaioies que f.
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função R.EPHRTH (raÍ: r; tens {):

rto a,atuat, próximo, e. aruol'e-esqlterda, aruol'e-tempos'arã.a. (i2. árvore-direita\

se = é uma folha

então se conteúdo de z < í

então retorne (z,nl'/o,nu/o) e pare;
se conteúdo de : = i

então retorne (lzu/o,í,nll/o) e pare;
se conteúdo de 7 > i

então retorne ( ,zu/o,nu/o,z) e pare;

Procure o nó a cona filhos ./i, /2 , ./X; que é o nó base do item í na á.r\rol'e;

se a; não tenaiió base
então se os itens de z são naenoies que i

então retoi'ne (a,ii?l./o,n?l./o) e pare
senão retoi'ne (lzil/o.nu/o,=z:) e pare

se o ca.se l(da definição 2.7) ocorreu
então faça. Q = i

se / = l

então faça (íruo?'e-esq farda = ?zt /o;

se J = 2
então faça. dr't;or'e esq]tei'da. = subáivoie na. (Jua.l ./]

se / > 2
então crie um nó c;

faça. .fi, . . . . .fr.i filhos de c
fa.ça. ái'po/'e-esqi/er'da = á.ivore cu.ia laia é c

e i'alz

ana.loganlente construa. a dr«t;ol-e-(/fl'eã/ a

senão /'k caso 2 ocorreu #/
faça Q =7iu/o;
se Z = l

então faça. ar'oolc-e.sqt/ei(/a :: subam\;oie na (lua.l ./l
se / > l

então cne un] nó (

{a.ça. f} : . . . , .ft

e ['a.]z

filhos de e;
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faça áru07'e-esquerda = árvore na qual e é raiz;

analogamente construa. (í?'u07'e-dí7'Caía

faça atum/:=al
faça próximo pa{(atu«/) ;

enquanto azul/ não é a.raiz faça
sejam .fi , .f2, . . . , ./k os filllos de ?)?'ózã77zo

seja /r o atu.l
se J = l

então faça. á?'t;o?.e-tcr lfjo i'á-r'la.= i?. li/o;
se / :: Z

então faça. áruol'e-fe?7 f)o r'dl'ia::suba.ix/oie que tem
se J > 2

então cne um nó c;
faça..fi,...,./r.. flllios de c

faça. ardo?.e-Íent7)07'ã?.ía.=á.lvoi'e cuJ a. raiz e e
faça ardo?'e- esqllel'da= Z.'ATÁ( á?'uo i'e-íe7?zl)o-r'áv'Ía, ã7"t'o le
analogamellte ])reduza. uma. nova. (í7'u07'e-di?e7lt«:

faça atum/ :: p7'ózi?7zo;
faça pr ózã??zo= ])íz{( ?)ró:t'íl?l.o);

.fl como la.iz

esq7ie i'da )

retorne á7'uoi'e-esqüe7(/a.(l? . (íi'uol e-dív'eíí.rz
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Figura 2.4 : Unl passo do algoiitnlo RE/)HRTH. O nó ?) é o pióxinlo nó, o nó a éo
nó atua]. as árvores de raiz t sã.o a.s álvoies tenl])oiá.lias. As árvores cona raízes d e e
são as árvores direita. e esquerda, sendo (lue as á.ivoies ma.is abaixo sã.o as nova.s áivoies
esquerda e direita depois de serena unidas col-n ra.s á.ivotes tempoiá.lias.

Este algoritmo faz a. operação RE.f)HRTH coiietatiiente. Pa.ia. analisei o seu
tempo amortizado, vamos analisei o caso ena blue a. á.ivoie cle enteada. tem nó base. No
outro caso o tempo gasto pelo algoiitnlo REP,41?TH é O(1)

Chamámos de a, p, e. e' e Z o nó-anual,nó-próximo, raiz da. árvore esquerda
atua[, raiz da próxima áivoie esquerda. e raiz da. á.ivoie tema)oráiia. em cada passo do
algoritmo. Na priineiia. ateia.çà-o, nó-atua.l = cz(do algoiitnlo) e nó-pióxilno=pai(a)

Lema 2.7 S(a) 2 S(e) em qualquer passo do algotitnlo R.EPARTA

Piava: Logo após executam o passo inicial temos (lue .q'(( l $ ,q'(a). pois ou f: eia. uii] filho

de a na áivoi'e oi'iginal, oil é uin novo nó (lue é pai de dois ou teia.is filhos de « (na. áivoie
original).
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Num outro passo qualquer temos que .S(Z) $ S(p). Por indução, S(e) 5; S(a)
e portanto S(e) < S(p). Se S(t) < S(p), pelo lema 2.3 te:nos que S(e') $ S(p) Se
S(t) = S(p), então S(t) > S(a). Logo, o UN4 teca.alia no caso 2 e como t tem menos que
b filhos S(e') = S(t). Logo, S(e') $ S(p), onde e' e 7) são a raiz da árvore esquerda e o nó
atual do próximo passo, respectivamente

O lema obviamente vale pala. a. árvore direita. também

Lema 2.8 : Em cada passo do algoritmo REPAR:l'A necessitamos de 2.(S(p)
créditos e as árvores esquerda. e direita são (S(a) + l)-crédito invariantes.

S(«)) + 5

Prova: No pa.sso inicial piecisanlos cle um crédito naa.is 2.(.S(Z)) -- S(a) + 1) créditos para
colocam nas áivoies esquerda e direita -lun] total de e.l.s'(1))-- s'(a))+:3 < 2( s'(P)-- s(a)l+5.

Num outro passo qualquer do algoritnlo se colocatnlos .S'(p) -S'(a) cléclitos
em e, e tornar-se-á (S(7u) + l)-crédito invatiantc. Se a. á.ivore tempoiá.l-ia íoi vazia, a
árvore esquerda anterior sela. a nova. á.ivoie es(lueida.. Se / foi un] falho de 7), então t
tem S(p) -- S(Z) -- l ciédit.os (pois a áivoie original satisfazia invariância de créditos);
colocando mais dois créditos ein í a no\;a. á.ivoie seta. (.S'(p) + l)-ciédit,o invariante. Se Z
foi paí de mais cle um filllo de 7). eiltã.o ,S'(í) = -S'(7)) e coloca.nulo un] crédito em { ele
tomai-se-á (S(p) + l)-crédito invariante. Logo ptecisanlos de no nlá.xiliio dois ctédítos
pala que a árvore teinpoiália. seja. (S(7)) + 1)-ciéclito inva.diante. Pelo lema. 2.6, a nova
árvore esquerda será (S(p) + l )-ci'édito invariante. l\'leis S'(p) -- S(a) + 2 créditos sel'ào

necessários pala formal a ]lova. á.i volte direita. Nlais um crédito é necessário pala o restante
do passo do algoritlno num t.oral de 2.(.S(p) -- S(a)) + .5 créditos.

Teor'enfia 2.5 : Se 3r é a. i'aiz cla. á.rvoi'e oi'iginal e !/ é o lló base cle i ente.o, o algoz'itnlo
REPHRTH reclinei O(S(=) -- .S'(y)) tempo atnoltizado. gela áivoies que sào ( S'(z) + l)-
crédito invariantes.

PI'ova: Sejam =i: . . . , =t = !/ os nós anuais de todos os pt\sãos e .t;u

anterior, o seguinte núnlelo cle créditos é suficiente:
.i. Eiltao, ])elo leiloa

l2.(S(ao) -- S(:i)) + 5) +(2.( S'(2:l l S'(.:,)) + 5) + + (2.(.S'(z.-l l .S'(zt)) + ÕI

2.(,S(zo) -- S(a:t)) + 5Z = 2.l.S'(a:) .S'(!/)l + 57 $ 2.(,S'(;t') 'S'(y)) + 5.(.S'(a:l - .S'(y)l -
7.(.S(al -- .Sl:ç/))

57



Ainda pa.la o algoritmo RE/)HRTH podemos observar que o tempo amortizado
desse algoritmo é

'''',,-''«,,- l:l":l;h» i: i;:,
onde no segundo caso i+ e á' são itens em S tais que ã
consecutivas na árvore que contêm os elementos i' e {+

< i < {+, e existem duas folhas

Sabe-se que o pior tempo do algoritlno RE/)HRTH não tem uma cota supeiioi
logarítmica ( confoinle l31 ). No ent.cinto, na. próxima. seçà.o veremos (lue usando á.ivoies um
pouco mais restrita.s pode-se ol)tei cotas sul)ciioi('s boas l)a.ta o pior t.enipo da. apelação
REPARTA.

Quanto às operações, fllsev'e e v'ei7?.ooe, esta.s podem ser obtidas combinalldo-sc
as operações U/V,4 e R-EP.4RTH. Note que uma. inserção é um REP,4RTH seguido de um
UAr,4-TR/PLO; uma iemoçào é um RE/)HRTH seguido de um UAr,4 (duplo).

Para. a iealizaçào da. função acesso (e pala encontiai o nó base na. operação
RE,f)ÁRTH) é necessário guaidai eln cada. nó interno o lnaioi e o menor itelll da sua
subárvore. Note que é fácil n]antel estas infoil-nações na.s o])elações UAr.4 e RE,f)HRTH c
que estas infoiinações podem guiar a busca da follla. que contém o item

2.2 Arvores de Busca Globalmente Enviesadas

Nesta sega.o introcluziienlos a.s challla.dl\s á.ivoies globalmejlte enviesa.da.s e prova.lemos o
temIDo, no pior caso, ])a.ia. o a.lgolitnlo RÉ'P.4/?7'.1. ttst\il(lo t.?\l est.itit.uia cle dados. .Antes
de (leal)li' âl'\rol'es glol)a.Inieiit.e en\:iest\(las. vcl'('lllos ottt.t'?ls (l(,íttiiço('s. (lue scl'a.o usada.s
para. definia' tais á.lvoies.



Definição 2.8 : Seja. z um nó qualquer de uma. á.ivoie. Dizemos que y é o prii-negro
vizinho esquerdo(direito) de z se o irmão direito (es(lueido) de y é o priiTleilo a.ncestral
de = que possui y colmo irmã.o esquerdo (direito). veja. figura 2.5.

.@

0' :@

©' '@

o ®o Õ

Figura 2.5 : y é o ])iiineilo vizinho es(luerdo de .t-: ./ é a folha mais à. direita. de y; ./ é
a folha. vizinha. esquerda. cle :z'; (il. o, tol é o ca.nainho dilecto da. á.ivoie

Definição 2.9 : Seja. =z un] nó cle uma. á.ivoie. Dizemos (luc !/ é a folha mais à direita
(esquerda) de # se y é to]]la c]escendel[te cle :z' e todos os ancestrais a de ]/ que sào
descendentes de z, a 7É a;, sào filllos dais à. direita. jes(lueida.).

Definição 2.10 : Seja. z ui]] nó cle uma. áivoie. Definimos folha vizinha esquerda
(direita) de z como sendo a. folha. illais à. dii'eira. (es(ltteida.) clo pi'imeiio vizinllo esquerdo
jdiieito) de #. As follaas vizinllas direita. e es(luelcla de ;t sà.o clla.macias folllas vizinhas
de a
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Definição 2.11 : Seja .4 uma árvore com raiz a. O caminho esquerdo (direito) de
.4 é o caminho de # até a folha mais à esquerda (direita) de #.

Definição 2.12 : Uma álvole é globalmente enviesada se toda folha vizinha D de
um nó caçula y com pai z é tal que S(t,) ? S(z) -- 1. Se uma árvore possui um nó y com
tal propriedade, dizemos que a áivoie é globalmente enviesada em y. Para simplificar,
tais árvores são decotadas simplesmente poi g.e

'4i '42

.©. .©.

@' @' '®

Figura 2.6 : A árvore Ái é uma áivote g.e. A áivoie A2 é uma. áivoie l.e., lilás não é
uma árvore g.e. pois as folhas assinalada.s são follla.s vizilllla.s caçulas (Jue nào satisfazem
a propriedade da definição 2.12.

Como toda á.rvoie g.e. é também l.e., segue que a.s á.ivo]es g.e. tên] tempo ideal
de acesso.

Veremos agora uma nova. versão pata. o a.lgolitmo UAr.4 que chamaremos de t//V 4-
(JZ,(1)B.41,. Esse a]go]'it]no recebera conho ente'acta. ]'a.]zes de duas ái'x/OI'es g.e., (]ue I'e])re
sentam dois conjuntos e ietolna.iá. a raiz de uma. á.rvoie g.e. cine iepiesenta. a. ulliào destes
conjuntos.
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função C/N,4-GL0/3,4-L( ?'aáz =, g/)
rcizz z, zl, z2) t;l e (ÍI

caso 1 : S(z) 2 S(y) e z é «:na folha, ou S(#) 5; S(g/) e y é uma folha
ci'ie um novo no .z;

faça z e g/filhos de z;
retorne zl

caso 2 : S(#) > S(g/) e = não é uma folha

faça como no caso 2 do UATÁ (local);

caso 3 : S(#) < S(g) e y não é uma folha
Simétrico ao caso 2.

caso 4 : S(3) = S(y) e :.en] .« -'en] y é ui«. fole.«.
sejam d o filllo mais à. direita. de a: e c o filllo nla.is à esquerda. de y;
remova d de z e ielnova e dc y;
u= UNA- GL OBALte ,d).
cne um no z l
se S(t,) < S(z)

então ton)e os filhos de =, u e os filhos e y e faça.-os íilllos de =
senão tome os fllllos (!e =, os dois filhos de t} e os filhos de y e faça-os filllos de

se z ficam com mais de 6 filllos
então cne dois novos nós :l e :2;

divida. os filhos de : entre :l e :u;
faça. ;i e -72 filllos cle

retorne
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S(o) S'(u) < S(z)

:©:
Divida os filllos se laecessáiio ,,.-..~
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Figura 2.7 Exemplo de uni UAr.4-GZ,OBH Z, (lue recaiu ilo ca.se 4

Observação: Na. aplicaçã.o do FARÁ-GZ,013,4 L(=, y), chalnaienios de (ív'uov'e-esqKe7'da rd{
reítaJ a. árvore com raiz a;(yl.

Definição 2.13 : Considere duas áix/odes pa.ia. li.s (lua.is a.plicou-se o algoiitnlo UNA
GLOBAL (seno divisão cle filhos). Seja.m cí/ (ccl o ca.minllo direito (esquerdo) da. á.lvoie à

esquerda (direita). Considei'e o caminllo formado pelos nós raízes das áivoies (lue iesul-
taiam da. aplicação ieculsiva dos [/.Ar,4 -C;L0/3,4 1,. challlaiemos ta.] ca.alinho de canainllo
central. Pa.ia. cada. nó t, deste ca.ninho dehllinlos o nó i'eferência esquerda(direita)
de u como sendo o nó g de c(Z (cc), se existir, t,al que .S'(g) $ -S'(t') < S'(.f), onde .f é o pai

de g

Lema 2.9 : Seja o o nó no ca.]nin]io central após a a])licação de um L/ATA-GI,OB,41,
(sem divisão de filllos). EnLà.o a folha. vizinha. esquerda. (direita) de t' é a. folha vizinha
esquerda. (dii'eira.) do nó releiência. esquerda. (cliieita.) de t' jna ái'volte original).

Prova: Se o nó t} nã.o ])ossui nó iefeiência. es(Incida. ent.à.o ele nã.o tecla folha. vizinha
escluerda. Se o nó o foi nó da. á.i"\,Ole esquetcla., então t' é o próprio nó teíeiência« Logo, se
p possuir' folha. \rizinllâ es(luel'da. lla. llova. á.i \-ol'e. ela. é a. l)t'ópt'ia folha \;izinlla. es(suei'da. de
t} na. álvoie origina.l. Se t: nào é nó da á.i\.oie es(lueldt\. ent.ào t' nào possui irmã.o direito.
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O ])cimeiro vizinho esquerdo de o sela o primeiro vizinho esquerdo do nó iefeiência direita
de o. Logo, a folha. vizinha esquetcla. de t, será. a. folha. vizinha esquerda. do nó deferência
esquerda de u.

Teorema 2.6 O algoiitnlo UNA-GLOBAL é corneto

Prova: Suponha que não llouve divisa.o de filllos. Os únicos nós nos quais a nova áivoie
pode não sei g.e. são os nós caçulas ao longo do caldinho central. Seja to um n(5 caçula no
caminho central. Seja u o pai de to. Basta analisar o caso em que u possui nó iefeiência
esquerda, pois caso contrário u não possui folha. vizinha esquerda. e consequentemente a
árvore é g.e. cala u. Pelo leRIa. 2.9 a folha vizinha esquerda u de u é a folha vizinha
esquerda do nó iefeiência esquerda g de pai .f de tu. Como to é caçula, g taillbéin o
é. Po:ta«to, S(u) ? S(.f) - 1. Co«,o S(.f) ? .S(.,), e«tão .$(«) 2 S(«) - 1 0 m":no
raciocínio pode sel feito eni telaçà.o à. folha. vizinha. direita de to. Colllo as divisões de
filhos preser'i'am a. pro])lieda.de de sei g.e., a nova. á.ivote é g.e

Teorema 2.7 O tempo ga.sto pelo a.lgoiitnlo LONA-GL0}3AL ó

. («: (;L) )
no pior caso, onde P é o peso total das duas á.l\rol'es, 7) é o peso da. da folha dais à.
dii'eira da áivoie escluerda, e 7)+ é o peso da. t'ollla. ma.is à. es(lueida. da. á.t'vote direita

Piava: Raciocínios análogos a.os desellvolvidos na. clenlonstiaçã.o do teoieina. 2.3 valem
pala o UNA-GLOBAL também.

Teorema 2.8
P

0 lg
!'-

O telll])o ga.sto pelo l-JNA-GLOB.AL-TRIPLO é

no pior caso, onde P é o peso total das dua.s á.rvotes e ?), é peso do item inseticlo enfie as
duas á.rvores.

Pi'ova: Imediata. a. paitii do t.eoiema. 2.7

Podemos usei o REP..4 R714 definido a.nteiiolmeilt.e pa.la. i'epaitii unia. árvore g.e

produzindo duas á.ivoies g.e.. usando [/,NTHs ( ]oca.is).
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Teorema 2.9 : O algoritmo REPARTA é corneto (isto é, quando aplicado a uma árvore
g.e. gera duas árvores g.e.) e leva tempo

.l«:l;lll «.«.« :«"-'""'

e

.l~l;:-hll *.«-. ' «;.«"-'--:'

Prova: Chamemos de a,p, e, e' e Z (ve.ja. figura. 2.4) os nós atua], pl(5ximo. raiz da átvoie
esquerda a.nterior, raiz da. pióxinla árvore escluelda. e raiz cla áivoie teinpoiáiia. en] cada
passo do algoritlllo. Pala. o passo inicial cha.n]e de ]ló a.t,ual o nó «(clo algoiitmo) e de
próximo no pa}(a).

Piovai'amos poi incluçào usa.ndo como llipótese de induçã.o (lue a.s ái'vozes esquei'da
e direita são g.e. e (]ue o (alllinlao es(]uetdo da. á.ivoie es(lueicla. e o ca.niinllo direito da
árvore direita esta.varia (])ossivelmente não as ia.ízes) na. á.ivoi-e original.

Após o piimeilo passo esta.s hipóteses estão sa.tisfeitas. Num passo (lualquel do
a.lgoritmo temos que a álvote com i'aíz Z é g.e. poi construção assina como a aivoie
esquerda. Como a não é íoll]a.. o inda.o esquerdo de a é un] filho prilnogênito. Logo,
S(z) = S(P) o« S(Z) = S(p)-- l,' pelo lemas.7, .Slc) $ ,S(a) < S(p), o" seja, S(el $ Slt)
Ou seja o algoiitnio ía.z UJ\r,4s lecuisivos nos nós clo calninllo direito cle Z até encontiai
um nó q tal que S(q) $ S(f). Se S(q) = Sle) então neilhunl outro UA',4 sela executado.
Se S(q) < S(e) e«tào q cle~,e se- caç«la e «est' c'se .. de*'e se- «:n' f'll'', p'is "a
át'vote original a. follla. viziiilia. t, de q é a. t'olha. mais à. es(Incida. cle a (pois poi induçã.o o
calminho esclueido da. átvoic es(lueida. estava na. á.i\;oic otigiila.l ) e como a. á.ivoie original
ei'a g.e., S(u) ? .S'(7)ai({)) -- l ? ,S'(al . Logo nà.o seixo necessá.rios ina.is una.s. Obviamente
o ca.tninho esclueiclo de e' e:itá. todo ele (cona possíx;el e\ceçà.o (le c'l na á.i \:oie oiiginttl. Os
nós descendentes de q que esta.x;am no caminho diieit,o cle Z são g.e., pois a lollla. vizinlla
deles é a folha mais à esguelha da. árvore es(lueicla (como era. na. á.lvote OI'iginal). Logo,
a nova árvore esquerda. é g.c:. . Ana.]oganlellte clenionstia-se pala. a. nova. árvore direita.

Pala demonstra.i o tempo clo ])ioi caso cllanienlos de !i, Z2, . . . , ti. os nós raízes

das álvoies tenlpoiáiias , pl,7)z. . . - ,/)x. os nós próximo e cl , e2. . . . , cl. os nós das álvoies
esquerdas após o UA/À({i,e.-]) pala. í 2. 2 e ci = {]. Ente.o .S'lÍi) $ S'lei) $ ,S'(]){l $
S(Pi+l) -- l $ S({i+l) $ S'(p,+l) pala 1 < í $ X:. Pala o [/A/.4 no passo i, 2 $ z $ k--]
precisamos de O(S(Zi+l ) -- .S'(ei)). Pelas desagua.Idades acima. tel-nos que ,S'(Zi+l ) -- S'(e{) $
S(pi+l)--S(ei) e.S(pí)--l ? S'lZ.) ? S(e.),ou se.ia. S(i+l) S'(e.) $ .S(?)í+i)--S(?) l l,
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o« seja, O(S(ti+-) S('{)) = O(S(pi+:) -- S(p{)). Som«do sobre todos 's país's, t'm's
o teorema.

2.3 Usando Arvores Binárias

Nesta seção definileinos dois ti])os de áivoies de busca binárias localmente enviesadas
e binárias globalmente enviesadas conseguindo os illesnlos resultados obtidos na seção
anterior . Esta nova abordagem traz vantagens no aspecto de inlplementaçào, ])ois como
veremos, permitem desenvolver algoritlnos mais simples . Nesta seção, não demonstrare-
mos todos os resultados.

Começaremos definindo árvores binárias l.e. blue é a. versa-o binária das árvores
l.e

Definição 2.14 : Cllamaie]a]os de árvore binária l.e. às áivoles binárias comi)leias
jtodo nó interno possui exatalnente dois filhos) cu.ios nós z possuem um núllleio inteiro
S(=) com as seguintes propriedades:

(i) Se « é um. folha então .S(#) = jlg(7Dí)J.
(i{) Se y é u:n nó com pai ", e"tào S(y) $ S(z); se y é «:na foll,a, então S(g) $ S'(") -- l
({á{) Se y é -. «ó com a«õ z, e«tão .S(y) $ S(.:) - l.
(iu) Se y é um nó caçula. cona pai =, ente.o se ]/ é um filllo escluei'do (direito), então

o limão de # ou o flllio es(lueiclo (clileito) do iti)iào de !/ é uma folha. É« ta.l que
S(#) :: S(=) -- 1. Se. a.lém disso: .] ó uii] fllllo (lil(.ilo e l.cill l)osso igtta.l a.o de seu pai,
então o iinlào de ;t ou o hlllo cliieit.o (lo ii illão (lc .i r' uilli\. [ollia (]e posto ,S'(.t:]
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Figura 2.8 : Os números gentio dos vértices sà.o os postos. A árvore ÀI é uma áivole
binária l.e., enquanto que a. á.rvoie .A2 nã.o é biná.iia. l.e., pois os nós assinalados (com seta)
não satisfazem a. pioprieda.de (àt,) da. definição 2.14.

AI,vozes biná.rias etiviesa.da.s constituem unlt\ \cisà.o biná.iia de l2.4)-á.ivoi'es en
viesadas como mostra. a. ílguica. 2.9.
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Figura 2.9 Coiies])ondência. entre (2,4)-ál'voi'es e á.lvoies binái'ias

Todos os teoielilas da. seçào anteiioi pa.ia. (2,bl álvoies e]]viesada.s valen] pala
árvores binál'ias. Em paiticula.i. uj-na. áivoi'e biná.iia. possui tempo ideal de acesso. h/los-
traiemos unia. vetsà.o dos algoiiti]aos (/ATÁ, ZI/Ar,4 -(;Z,OB.4L e /?.EPÁ/?TÁ ])ala. alvores
binárias enviesadas.

Primeiianlente, clefinilemos duas opera.ções básicas (iue seio.o usadas no UAr.4
BINÁRIO.

I'oração-esqlte7'da(a,): Sejam a'i e .I'2 os hlllos esquerdo ', (IlÍCito de a. Sc .':,'(;?:) - S'(a:l) -

S(za), faça S(a:) = S'(=) + 1 ' -etoit.e a:. Se S'(.t:-) < .S'(:t 1 = S'(a:2), 'ntào seja-l. :«,- e

z22 os filhos esquerdo e direito cle z2. Faça. a' e ;l:22 filllos es(lueido e cliieito de =2 e, faça
=l e =21 filho esquerdo e direito cle #i e ietoine ;?:2 ( veja. figura. 2.10 ). Nos clenaais casos
ietoine #.

«cação-dár'eãt«(:«): Si:«ét-ica à ,.taç'i'-':q«e,./«(.« )
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Figura 2.10 Uma. iotaçã.o en] toldo do nó a: e outra. em torno do nó y

Note que após uma. lotação as follla.s da.s á.rvoies original e resultante estão na
mesma ordem, e se a. áivoie original é binária l.e. a. resultante tambéiii o é.

Veremos agora. o t/Ar,4-13/A',4R/O que é a. veisà.o do L'iNr.4 pala átvoies binárias l.e.
Esse algoritmo recebem'á. colho enfiada. a raiz de duas á.i'vares binái'ias l.e., que representam
dois conjuntos e retoinaiá. a. raiz cle unia. áivoie biná.iia. l.e. (lue representa. a. união destes
conjuntos.

tun ção UNA-BICA RIO ( laia = .y'l
7t0 .Z9 ZI 9 Z2)

caso 1: S(=) = S(y), o-: S(-:) > S(g/) e . é foll.a
crie um no .z;

faça : e y filhos es(luzido c clileito cle
S(z) = ??zaa:{.S(a:), S(#)} + l:
retorne :;

ou .S(;t ) > .S'(y) e y é folha

caso 2: S(3) > S'(y) e a: nào é folha
z =rotação-esque7'da(:z');
z: = filho dilecto cle .-;
zl = UNA-BIN.'\R10t;\,'!))'.
faça ó-2 fil1lo direito de .-;
retorne z;

caso 3: S(z) < S(y) e # nào é follla
Simétrico ao caso 2.
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Figura 2.11 : Exenl])lo (le l..,'i\i.4-B/N,:lR/O. t\.l Cla.se l. l)) (-liso 2 (lua.nulo a lotação
nào ocorreu efetivalalente. (') Caso 2 cluando a. iot.a.çâo ocolieu efetivamente.

Lema 2.10 : Seja ; a raiz de unia átvoie resultante do (/.\r.d-B/iA.',4R/Ol=,y) então
S(z) = maxIS(z),S(y)} ou .S'(:) = nlax{,S'(a),S'ly)}+ le no último caso se os filhos de

z são z. e z,, S(z) > S'(zl) c S'(:) > S'(z2).

Prova: No caso ] temos que S'(:l = 1«ANIS(=),S'(y)} + l , ,S'(:) > .S'l:ll e .S'j:) > .Slz2).
No caso 2, se S(=) nà.o se alterou então .S'(;) = iiiax{.S'(a). S'(y)}. Pol outro lado. ainda
no caso 2, se S(2) foi inca'einentaclo. ente.o se íz:2 ei'a. o filllo dilecto cle z. l:2 nà.o ela. íollla
(pois S(z) = S(z2) ) e S(.t2) > S(y). Portanto, o caso 2 íoi aplicado novamente. Pela

propriedade (áã{) clãs áivoies biná.rias l.e., .S'(.1:21) < -S'(2:21 e ,S',( ;221 < ,S'(;t2), onde a:2i e

z22 sao os filllos de a:2. Pol l,alho. se ;2 e a. I'alz clo t/ivÁ-,fi/ATÀ.f?/(l} I'ccul'si\ro. temos que
S(z2) = S(:z:21. Portant.o, S'(.:l > .S(;1) e S(;) > -S'(;21. O caso :3 é simétrico.

Teorema 2. 10 O a]goiitnlo [/.Ar.H -B/]N/..4R/O é coi i-eto
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Ptova: No caso l é óbvio. No caso 2 temos 3 sul)casos a. analisei:
Caso 2a: após a rotação-esquei'da S(a) foi incremelltado.
Caso 2b: após a rotação-esquerda não houve nei-tlluma. alteração na árvore
Caso 2c: após a. rotação-esquema houve alteiaçà.o na. estrutura da. á.rvoie.

No caso 2a, como vi]nos ]io lema 2.10, S(z2) < S'lz). Porta.nto, as propriedades
({), (iá), e ({Íá) continuam válidas e neste caso, zl e =2 não podiam sei caçulas. Logo, a
propriedade (ão) também continua. válida.

No caso 2b, pelo lema 2.10, S(z2) $ maxIS(=2),S(y)} + l e portanto S(z2) $
S(z), satisfazendo a propriedade (ãi). Se S(z2) = S(z-), pelo lema 2.10, S(z2) > S(z21)
e S(z2) > S(z22) satisfazem)do a propriedade ({Í{). Se =i fol caçula, então z2 ou z21 (o

filho esquerdo de z2) é folha primogênita. Logo, ;2i = =21, o que verifica a validade da
propriedade ({o).

No caso 2c, .S(322) < .S(=2) (a:2 ficou semeio a. Rola. ia.iz da. á.lvole). Pelo lema. 2.10,
S(z21 $ maxIS'(z2), .S'(y)} + ] e portanto .S'(:2) $ .S'(.221. o que ''edifica a p-o])piedade
líi)l se S(z21 = ,S(=22), pelo leda 2.10, S'(:2) > ,S'(;21) e ,S'(:2) > ,S'(;22) o cine verihca. a

propriedade (áÍã). Como # nà.o é caçula. a. pior)iieda.cle (it') colltinua valendo.

Os resultados obtidos nos teoiellaas 2.2. 2.:3 e 2.4, podem sei deiiionstiados pala
a. versão binária do üJNTA.

O algoiitmo R.EPÀaTÁ apresenta.do na. seçà.o anterior pode sei usado cona uma.
dedução no número de casos e os resultados a.piesentaclos no teorema. 2.5 podem ser
demonstrados. O tenaz)o, no pior ca.se, do algoiitino RE/)HRTH pode sei obtido pala
áivoies binárias g.e

Definição 2.15 : Clllanla.lemos cle á.ivote l)iná.iia. globalmente enviesadas à.s á.ivoies
binária.s completas cujos nós possua.nl a.s plopiiedt\.des (il). li/l. e (;íf l da.s á.lvoies biná.lias
l.e. e a seguinte pi'o])i'iedade lít,'):

({o') Se g é ulll fi]]lo caçu]a .o-n pai .z- ent.ào pt-ia qu«]'suei ]o]]la ', ~'izin].a de :y temos

que S(t,) ? S'(=) ]

Piecisaliios nova.mente nioclifica.l o a.lgoiitlllo ( 'J\.'..l -B/A/,4 R/O pala. unir árvores
g.e. . Chamaremos de (/(a:) c el.t ) os filhos direito e es(lueido de un] nó z. Esse algoiitnlo
receberá como enteada. raízes cle duas á.ivoies biná.lias g.e.. (lue representa.nl dois cola.juntos
e ietoinaiá a. laia de unia. á.tvoie biná.iia. g.e. (lue iepiesent.a a unia.o destes poli.juntos
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função UNA-GLOBAL-BINÁRIO (raiz =, IJ)
nO Z9ZI).Z2l'U9'0)

caso 1 : S(3) ? S(y) e # é uma folha, o« S(y) 2 S(#) e y é uma f'lha
crie um no z;
faça # e y alhos de z;
retorne zl

caso 2: S(=) > S(y) e :« -.ão é folha.

z =rotação-esqTzerda(x):
zi = filho direito de z;

z, = UNA-GLOBAL-BINAR10tz\.u)\
faça z2 filho direito de z;
retorne z

caso 3: $(=) < S(y) e y não é folk..
Simétrico ao caso2;

caso 4: S(a) = S(y) e nen: z «em g/ é «ma foll:'
se S(d(«)) < S(«)

então u = =

senão « = d(-);
se S(e(y)) < S(g/)

então u = y

se--ão ., = .(y);
z= U/V.4 - GLOB,4L-/3/.A'.4 R/O( d( t{) , e( t,)) ;

/'k Observe que ein qual(suei uin dos casos tenros (lue .S'(tl)
ocorrendo o mesmo enfie # e u. */

S(:«) e S(d(u)) < S(z),

casota: S(z) = S(#)
d(«)
e(«) = d(,);
.(;) = «;
d(,) = y;
s(,)
retorne z;
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caso4b: S(z) < S(a). /* Temos aqui 5 subcasos: */

caso4b(i): u = d(#).
d(«)
e(«)
.(u)
d(u)
S(u) {S(«),S(g/)} + l;
retorne u;

caso4b(ii): u = e(y)
.(g/)
d(«)
.(«) = «;
d(«)
S(«) {S(«),S(y)} + l;
retorne u;

caso4b(iii): u = :t: e

.(«) = ;;

.z(«) = y;
S'(=) = S(z) + l;
retorne :z:;

,s' ( .: ) ,S' ( e( .: ) l

caso4b(iv): t, = y e
d(u)
eÍu) = #;

s(y) ) + l;
retorne y;

S(#l = .S'(d(v))

caso4b(v): « = :«, S'(a') > S'(e(z)), ',
.(«) = ;;
d(3)
retorne z;

y e S(y) > S(d(.:))

Observação: Os ca.sos 41)(i) e lii) a.ssina colllo os ca.sos 4b(iiil e 4b(iv) nà.o sã.o
disjuntos. Quando dois casos sào possíveis a escollla po(le sei ail)it.iáiia
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Figura 2.12 : Caso 4 do t/JNr.4-GLOB.4Z,-B/J\i.AR/O.
a) Caso 4a ( S(;) = S'(-') l cona i. = =,t' - y.
b) Clamo 4a cona u = dla'l. i; = #. Caso 4a. cona t/ = ;t. t' = e(t,l é simétrico
c) Caso 4a coi« -. = d(.t). u = e(y).
d) Claso 41)(i) cona t, = !/. C:aso 4b(ii) cona i/ = .1- é simét.ligo.
e) Caso 4i)li) cona I' = ((:1/l. C:aso 4b(ii) com i/ = (/1;? 1 é sinlétlico
f) Ca.se 4b(iii) coill t' - :l/ e ca.se 41)(v). (]a.se 4b(ivl coi)l u = .z: é siiilétiico
gl Caso 4b(iii) com t, = c(y). Ca.se 4b(iv) coi]] u = (/1- ) é simétrico.

A verifica.çào cle que o algoiitiiio é coriet.o pode sei leira. alia.vés cl(, :ilha. simples
porém longa, veiificaçà.o dc to(los os ca.sos. Deixa.ien]os ist.o a. ca.igo do leitor
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Da mesma maneira que ocorre com (2,b)-álvoles g.e., o RE.f)HRTH-.B/N.4R/O
usado pala repartir árvores binárias l.e., pode ser usado pala iepaitir árvores binárias g.e
e obter árvores binárias g.e. . Alélaa disso, o teolenia. 2.9 cine fornece o telllpo no pior caso
do R.E/)HRlrH, vale também pa.ta. á.ivoies biná.i'ias g.e

Além da aplicação no problema. da.s á.ivoies dinâ.mica.s cine sela. visto ]io
próximo capítulo -- tais estruturas de dados podem sei a})laca.da.s no tratamento de vários
problemas computacionais, como poi exemplo no problema do dicionário cona pesos de
acesso e no problema das árvores de busca multidimensionais. Maiores detalhes podem
ser encontrados em 131.
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Capítulo 3

AliVORES DINÂMICAS
P

Vários algoritmos de otinlizaçào elll pedes requeienl unia. estiutuia de dados para repre-
sentar uma. coleçã.o de álvol es disjuntas, nas qua.is deseja-se iealizai operações que ])odem
ou nào alterei suas estiut.uia.s. Nest.e capítulo veremos cine, usando á.ivores (de busca.)
enviesa.das, podemos desenvolvem uma. estlutuia. cle dados pala. tais ái'u07'es diná7nãcas,
nas quais valias operações de interesse poderia sei realizada.s en] te]iipo O(lgvz), onde ?z
é o núinelo de vértices da c.oleçã.o. A estiutuia. cle dados (lue apiesentalenlos aqui sela.
utilizada na implen[entaçã.o de un] algoz'itmo basta.nte eílcie]]te paga. o pi'oblen]a do fluxo
máximo, tópico este a ser abotclaclo no pióxilno ca.pítulo. Fa.temos aflui uma. descrição
similar a. feita ])oi Sleatoi e Ta].jan jlSI, cona algumas modifica.ções.

3.1 O Problema das Arvores Dinâmicas
P

Considere o seguinte ])robleina.: Da.da uma. flolest,a cle á.ivotes clãs.juntas (cair la.iz), onde
cada. uma das atesta.s ])ossui unl custo, desejamos iepiesentai essas á.tvoies poi uma.
estiutuia de dados (lue no$ !)einlita. executa.i eflcient.eillellt.e í\.s seguint.es odeia.ções:

e püá(uértãce u): Retoi'na o pai do vél'tece o. Se t; nào possui pa.i(é a. ia.iz dc uma árvore)
então retorna un] valor especial nulo.

. v'aiz(uérf ce t,): Retoma a raiz cla. á.i-vote que contélll t

8 cüstomi7z(ué7'ííce z,l: Retoma uni vértice 10 tal que a aresta (to,pa{(tt,)) se.ia a atesta de
menor custo no caminllo de z, até i'ai:(u). Esta. opera.çâo supC)e (lue t, nà.o é tuna. raiz.

. cl.sfo(ué?'ííce t,): Retoma o .rasto cla atesta lt'.paul?'ll Est.a opera.çâo supõe (lue t) nà.o
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e uma raiz

e tamanco(uéríãce o): Retoma o tamanho da. á.ivoie a. club u pertence

atEU/íza(vértice u, rea/ z): Soma z no custo de cada. uma das giestas do caminho de u
até raiz(ol.

B enzerta(utírtáce t;, m; rea/ =): Junta as áivoi'es que contêm os vértices u e to adicionando
a atesta. (o, w) com custo =t: e fazendo w pai de u. Esta. o])eiação considera que u e to estão
em árvores diferentes e que o é a raiz de unia árvore

e poda( uértáce u) : Divide a árvore contendo o vértice u em duas árvores, obtidas eliminando
se a aresta (u, ])a{(o)l; retorna o custo desta atesta- Esta operação supõe que o não é raiz.

e reverte(ue'rtíce u): À'lodiflca a álvole que contém u, fazendo u tomai-se raiz da árvore

As operações 7)aà, laÍ:, c21sZomá7}, c?ls/.o, /à71.al}/zo só extraem ilifoimações cla flo-
resta sem alteia-la; a. o])eiaçã.o at éa/i;a alteia. os custos das giestas, mas llã.o alteia a.
está'utu].a. da. flor'esta.. As operações en.a:er'fa, /}r9(/a e ]'e]'cr'/e a.hera.]i] a. estrutura cla. flo-
resta.

Nas análises que faieinos, su])Olenlos (lue a. floresta. inicial é unia. coleçã.o cle lz
vértices isolados, vl. ? 2, e denotam'amos poi' 711. o núnleio Lota.l de o])ela.ções (dos tipos
acima).

Antes de apiesentainlos unia. solução lula.is sofística.da, consideiellaos a. solução
óbvia, que seria cada vértice o guarda.i' um pont.eii'o pa.ia o seu pai e o custo da a.i'esta.

(o,pa{(o)). Clone esta iepiesentaçào ])ocleiíanlos iealizai cada uma das operações 7iaí,
custo, enzel'la e ])oda em tempo O(1). O tempo pala cada. unia. da.s cleniais operações
seria o comprimento do caniinllo de z; até ?aÍz(ul, que é O(?z) no ])iol ca.se.

Usando unia. outra iepi'ementa.çào (lue veremos a. seguir podemos iealizai
a.s operações ]aá:, c]&síomír], a.í?]a/á.'a e 7'eue7'lc em temi)o O(lg(?z)), cona prejuízo cla.s
demais open'ações (]ue ])assain a. sel' i'ea.lizadas eln teilapo Ojlg(71.)l taml)éni

3.2 Representando Arvores como Conjunto de Ca
minhos

P

Pala resolvem o pioblenla. das á.ivores dinâmicas (lue clescrevenlos ila. seçà.o anteiioi. vadios
I'epresenta.i' cada. ál'\rol'e poi' uma coleçà.o cle ca.minllos (lis.junt.os, e \'amos l ea.lizai' ca.da. uma
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das operações na árvore pol meio de uma. ou nla.is apeia.ções sobre ca.minhos. Nesta seção
veremos uma maneira siltiples de representar alvores como conjunto de caminhos.

Dada uma árvore, pal'ticionando as suas destas em dois grupos, sóZádas e /Papeis
-- com a propriedade de que no máximo uma desta. sólida enfia em um vértice (def.
A.14) , podemos particionai tal árvore em conjuntos de caminhos disjuntos. As arestas
sólidas definem uma colega.o de caminhos sólidos. Unl vértice no qual não incide nenhuma
aresta sólida é também um calminho (de complemento nulo) que será considerado sólido.
Assim, cada vértice da. á.trote pertence a exatamente uln caminho sólido. Os caminhos
sólidos serão chamados simplesmente de caminhos.

Cada caminho tem uin nó caZ)eça, que é o nó mais distante da raiz, e um nó
cauda, que é o nó mais próximo da. 7a{.-. A cabeça é o início do caminho, e a. cauda é o hm
do caminho. Além dos caniinllos pl'ecisaiiios i'ept'esental a.s giestas frágeis. Esta.s ficam
ie])iesentadas da seguinte íorllaa: Clama. nó raiz(/a t', gata.ida. a infoimaçà.o (/7)aã(u), que
é o pai de o na árvore (via. atesta frágil) e a. intoilna.çà.o (/cllsío, que é o custo da aresta.
(o,paá(u)). Se D é a raiz da ái~'o:e então d7uaí(c')=::ulo e (/cl'.sío(-') fica indefinido.

©'

Figura 3.1 : Exemplo de uma. á.ivoie pa.rt.icioi)t\.(la ei]] ca.nlinhos.
caminho onde A« é a. cabeça. e a a. ca.uda..

l l('. /l.. (/. a ) ó um

A seguia' definiielilos x/á.iia.s apeia.ções soba.e ca.niinhos

cam ?z/z.o(ue'7'Záce u): Retoma. o canliJlho a.o (letal o vét vice t' peitellce

. cabeça(camá7z/io c): Retoma a ca.l)eça clo ca.nlinllo c

. cauda(can&in/}o c): Retorna. a cauda clo canlinlao c
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8 anferá07'(ue'rtáce u): Retorna o vértice anterior a u no caminho(o). Se o é a cabeça do
caminho, retorna um valor especial nulo.

8 posterior'(uért ce u): Retorna. o vértice posterior a. t, no caminho(ol. Se u é a cauda do
caminho, retorna um valor especial nulo.

. ccusto(uértáce u): Retoma o custo da atesta (z', po.s/er'áoi'(t')). Esta operação supõe que
o não é a cauda. do ca7nÍ?z/}o(t,).

. ccuslomin(camin/}. c): Retoma o «éitice t, no canünllo c tal que a a:esta (o,p"í'ráo,{u))
seja a aresta de menti custo no caminho c.

e catar/iza(cami7zho c; ?'ea/ 1:): Aclíciona íz: ao custo de cada. uma. das giestas do ca.minho
C

. ãnuerte(cama«/}o c): l«~'ente a cli:eçâo clo ca:ninho c: faze-ado co-.: clt-' . .aZ'eça se to:"e
cauda e vice-versa.

' concatena(camán/}o ]),q: ?.ea/ r): Concatena os cantinhos p e q adiciona.ndo a. atesta.
(cauda(p),c«Z,eça.(q)) co-] c«s'o :c, :etoi«ando o :.o*'' "«li-alto fo::nado.

e quebra(uá7'fico t,): Divide o caminl]o 7) en] até tios caiiiinllos ieinovendo as giestas
incidentes a. u. R.etoina a lista. {c,,c2, z1,=2} Ollde:

. c. é o caminho de caZ,eçalcai7 i]/lo(t,)) até r nícr'fo/'lt'l

e c, é o canlinlio cle cau.í/al caia ilz/tr9lt,)l a.té /)o.s/r/.lor'({')

e a;: é o custo da atesta ien-movida (a/zZc7'íoz'(t,).t')

e =, é o custo da atesta. leniovida. (u,7)osíei'iol'(t,l l

Se u é oi'iginalniente a cal)eça oo cana.;r]./}o(t,) elltâ.o c: é nulo e .t'i indehnido. Pot ouvi'o
lado, se t; é oi'iginalinente a cauda. do cüllz.íil./io( i,) ente.o c.2 é nulo e it;2 inclefiniclo

e emenda(can&ã7}/}o c): Estende o ca.nlinllo c, convertendo a. a.testa. flá.gil incidente à
cauda(c) en] sólida e a atesta sólida. entoando en] 7)ai(caz&(/a(p)), se existia, em frágil
Retorna este caminho. veja. figura :3.2 (i). Esta. odeia.çào supC)e que cau(/arc,l nà.o é ullla.
raiz

e estende( órt?lce t,): Cna un] canlinllo com ca.peça. t' e cauda. vai:lt?) coi'veiteildo as
giestas fiáveis enfie t, e ?'ai:(7') en] sólida.s e convertendo as a.lesta.s sólida.s incidentes a
este caldinho en] ti'á.leis. Ret.olha. est.e nox'o ca.nlinlio lotnla(lo. \,e.la figura :3.2 lii).
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8 ctamanAo(cama?zAo c): Retorna o tamanho da subárvoie (lue tem como raiz caída(c)

g
U

Õ q

g
B

H
H

©
g

©a
B

B
©

©

i )

C

ii )

Figura 3.2 : Exemplo de ell?.en.(/a e estes.(/e: il e1?7.ell.(/r/.lcl. ii) esZei7.(/e(z,-).

Veremos apoia. colho inaplen]enta.r e]rze7?.(/a. c.s/.en.(/e. e a.s operações sobre as a.]x/pies
caiu base nas operaçoes sobre caillinhos.
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função eme«da(c««.inh. c)
z;értãce o;
cam.27zAo ci , c21

re(Z/ #l, Z21

« á( c-d«(c));
':, ',, ":, "2 'q"'Z'''«(«);
se ci # nu/o

então dp«á( cauda( c- )) = «;

dc«Ío(.««d«(c:)) = «:;
' nc«t.««(c,c«minam(«), d«;ío( ««d«(.));
Se C2 = 7ZU/0

então retorna c
senão retorna co?lcale«a(c: c2, ;z:2);

função este7}de( t;e'7'í2lce u)
c(z17zzlz/zo c, cl , c21
re(i/ a;] , z21

': , '2, ": , "'= qKeZ,,'«(«) ;

se ci # nu/o

então dpa{( c««d«(c-)) = .,;
d.«.fo(c«. Z«.(c:))

se c2 = 7zté/o

então c= ca,n{«/}o(u)
senão caco«-Z.«,a( c«,n{«/lo( t,), c,, a:21

enquanto dpa{(caw(/a(c)) # l?t'/o faça
c=emendajc);
i'etarra c;

função pa{(ué?'tece t;)

se u =cal.da( ca rná7z/zo(t,))
então retoi'na dp í( t,)
senão retoi'na pos/ei'áor'l t,)
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função raiz(vértice o):

retorna c-d«(«[.nd.(«))

função custo(ué7'íãce u):

se u=cauda( c«,ná«/lo(u))
então retorna dc«to(t,)
senão retor--a «f.( .,)

função cwsíomíll( t;érfÍce u):

retorna cct.sÍomá?t( esse«de(t, l)

função afia/íza(ué7'ííce u:i'ea/ z)

c«f««/{«( «[.«.d.(',) , «) ;

função eiz=z:ev'Za.( t,é?'/ice t,. tr: rca/ .z ):

concate7}a( ca7náz/l o( i,) , es/ei} (/e( 11') , :z' )

função poda( ué?'face u)
cü77zznho ci , c21

re(Z/ ZI , #2}

.;t.«de(«)
':, ':, ":, ", q«.z, ,'«(«,)
ap«{l«)
retorna a;e l
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função ««,te(«é,tác. «)

ãn««te( «t.nd.(«)) ;

dP«{(«)

função taman/}o( uérfÍce t,)

«'orna .t«m-Ao( «fe«d.( ,'«ã,(«)));

Na análise das operações acima, a única tai'efa não trivial é calculei o número
de operações eme7zda realizadas ])o] este7zde. Contaremos o núlneio de opera.ções emenda
realizadas após uma seqüência de nz open'ações sobre árvores.

Definição 3.1 : Definimos grandeza de un] vértice u, dellotada poi g?'azzdeza(u), como
sendo o número de descem(lentes cle u contando ele ])tópico.

Definição 3.2 : Dizemos (lue unia atesta (u,7)«i(t,)) é pesada se 2.g7'a?zdeza(u) >
gra7zdeza(pa{(u)); e leve, caso contiá.iio.

Lema 3.1 : Seja. u un] vértice (lualquer de uma. floresta. com vl. vértices. Ente.o existe no
máximo uma atesta pesada enfiando en] t, e no máximo jlg(7?)J arestas leves no canainllo
de u até raiz(u).

Prova: Suponlla. poi a.bsuldo (lue (tol , u) e (to2, t,l se.ia.m dua.s aiest,a.s pesa.das enfiando
em u. Então 2.gra?zdeza(u,l) > g7'a7z(reza(t,) e 2.g7'a7}(/c;a( tozl > gravzdczalt,).
Logo, 2.(grandeza(mi) + glarzc/ez«(to21) > 2.g7'a?zdeó-a(ul. Absurdo, pois

(g,a«reza(«,i) + g«a«reza(w2)) < g,(«zdeza(u).

Veremos ágata, porque existem no niáxinlo jlg(Ê)J giestas /elles no canlinllo cle
z; até raiz(u). A prova. seta pol induçâ.o em k, onde A- é o núlnelo de vértices da árvore
que contém u.

Denotaiemos ])oi /eoe.s(l;, tp) o núllleio de giestas /elles no canlinllo de t, até to

Se # 1, nà.o llá. it.lestas e solta.nto nà.o llá. a.iest.as leves

Suponha. Á: ? 2. Suponlla. (]ue l é a. ia.iz cla. á.ivoie e (i''. z ) é a. última. a.lesta. no

caminho de D até I'. Se (7',z') é pesada ilào há «ada a clemonstiai. Suponha cine (r,r')
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seja leve. Seja Ã' o número de vértices da subáivoie com raiz v''. Então
2.grandeza(r') $ gra7zdeza(7'), isto é, 2.k' 5; É. Poi indução,
/e«s(u,r') $ jlg(É')J . l,ogo. /e,,.s(o, v') = /e«s(t,.?'') + l 5; lig(t')J + 1. e poisa:.to

'.«..'«,«, . [:: (:)] * « - -«:'*,'

Considerando as cala.ctelísticas /elles , 7)asadas , só/idas e /rágeís podelllos dividia
a.s giestas em quatro grupos: 7)asadas só/idas, pesa(Zas /I'ágeis, /elles só/{(Zas e /elles ./}'ágeis.
Com base no efeito que as opera.ções sobre á.rvoies ca.usan] no tamanl]o destes grupos de
giestas daremos um liil-üte pala. o total de elllell,(/a. Cha.mamoa uma operação eme7}da(c)
de es])ecoa/ se paá(cauda(c)) é a cabeça de un] canlinhol e lz07'7na/, ca.se contiálio. Uma
operação emevzda especia.l a.uinenta. o núnlelo de a.lesta.s sólidas de um, encluanto que
uma operaçã.o eine71.(/a noii]ia.l deixa. o ]lunieio de a.iest.as sólida.s inaltela.do.

Teorema 3.1 : Elii unia. se(liiência. cle vl?. operações sobre a.il;odes sà.o executadas no
inaxilno lll opera.ções e7ne?zda esJ)eciais.

Prova: Sejam l só/árias 1, 1 csf.cizí/c 1. 1 es/)ec/ai.s 1,1 cr].:t:ei'/a l e l /io(/a l o núnleio de
arestas se/idas, operações cs/cn(/e. eni.ei}(/a.s especiais. apeia.Cães e/l. el'/.a- e operações ?)oda,
ies])ectivamellte. O número total de giestas é: l e17.;zcr'/-a 1 1 f)o(/« 1. Logo,

.só/á(/as l$1 e7}a:e7'Ía

Os piimeii'os coilaanclos cla. fullçà.o esZel?.(/e clecieillenta.in l só/idas l de no má.ximo
1; o último coibia.ndo desta. tunçâ.o jenquanto) incremellta. l .só/á(/as l de pelo menos l
poi emenda especial. Fofa da. opeiaçà.o c.sÍe71.(/c. a. odeia.çà.o c?l.;l:e7'/.a incielllenta l .só/á(/as l
de 1, e a open'a.çà.o /)o(/a de('ieiilellta l .só/f(/a.s l clc }lo illáxinlo 1. Logo, poclenaos esci'evei
a seguinte desigualda.de:

só/idas 1?1 es?)ecáaás 1 + 1 tn.z:e7'/.a 1 -- 1 e.s/.en(/c -- l /)o(/rl 1. Dessa. clesigua.Idade i'exulta
que l especiais l$1 es/.eiz.(/c l + l .só/i(/a.s 1 -- 1 ell;lcl/a l + l /)or/a 1. E colllo

só/idas 1 1 ert=e?'/.a l + l /io(/a l.$ 0. segue (lue

es/)ecáai.s l$1 e.s/.e/l.(/( l$ 7??

Teorenaa 3.2 : Eln unia. se(lilêiicia de 77?. opera.ções sol)ie á.i\,odes dinâmicas. sà.o execu
todas no nláxinlo v??,]3. ]1g(n )] + 1 ) operações erllcn(/a
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Prova: Dizemos que uma opeiaçào e"n Cada(c) é /eue quando a atesta( cauda(c),paá( cat'da(c))
é levei e pesada, caso contrário. Pala calculei o núnielo total de operações eme7}da, va-
mos ca]cu]ai o número de emendas leves, l emendas /euesl e o número de operaões emenda
pesadas,

emendas pesadasl. Dura.nte uma operação esíe71.(/e sã.o realizadas no máximo jlg(n)J
e«.evzdas ]eves. Então ] emendas Jet,es ] $ jlg(?z)]jes/e«del. Para optei un] limite no

núineio de operações eme7idas pesadas vamos clenotai poi ?)s o núl-neto de giestas pesa
das e s(51idas. Dul'ante uma. opera.çà.o esíe7zde: ca.da odeia.çâ.o el e7?.da pesa.da inca'ementa
ps de [, cada apelação e7ne7}da ]eve decrementa. 7)s cle no niáxinao ], e as duas ])iiineiias
litlllas do esterzde declenlenta. ps de no máximo l.

Na. o])eiaçâ.o e7?.7e7'fa(t,. to, a ), temos (lue (lua.nt.ifica.l o cleclenlento de 7)s ocorl ido
após a opera.ção este?lde, já. que o declemento de /).s causa.do pela operação estende será
contado à parte. Ap(5s a o])etaçào estevzde temos (lue todas as ai'estas do caliiinho de w até
raiz(w) se tornam sólidas. logo depois de adiciona.i a. a.lesta. (u, tL') possivelmente algumas
arestas deste caminho se tolda.m pesadas. Já. a.s a.iest,a.s incident,es a. este calminho eram
fiáveis e colltinuam assin). Logo, o /os nã.o cleciesce

A opetaçã.o /)o(/ü decrellaenta. a. gi'a.ndeza. de Lodos os vértices. exceto p. de u, até
raiz(u) no canainllo da. árvore otigillal. No naáxiino jlg(vz)J arestas deste caininllo toinana-
se leves. Logo, a operação ?)o(/a decienlenta. o /)s de no nláxiino jlg(7?) + IJ, contando a
atesta removida..

Na operaçã.o I'et;e7'fe(t,) . novamente, temos (lue (luantificai o decienlento de /)s
ocoii'ido após a. opeiaçà.o e.sle77.(Ze. A apeia.çã.o zeuel'íc(p) alt.eia. a. grandeza cle todos os
vértices no callain]lo de u a.t.é I'aíz(u) na á.lvoie origina.l. No máximo jlg(12 )] atesta.s deste
caminho toinanl-se ]eves. Logo. a opera.çào i'et,el'/c decieillent.a ?us c]e no illáxinlo [lg(v2.)] .

A ])ait[r da.s a.fltnit\.does a.cin]i\. po(lei]]os ii] lc]i i (luc':

c/?.:i'c'l'/« l l /)Of/a 12 /).- ?

? l e«:end«s /«sad«.s - l .«,.«./«.s /.«.:l l e.sí'«'/. l -([lg("]j+l). ] /,.'/« ] ]igi«)J. ] 'e",'le

Logo,
e/ ?,e7z(/as 7)e.sa(/rr.s l <

$ 1 elzzerla ] -- ] /uo(/a ] + ] er7pe/z(/a.s /et'e.s ] + ] e.s/cnr/c ] +( j]g]7i]J+l ). ] /}o(/rl ] +jlg(71.)]. l reuerZe l

=l en:«e,'ía 1+ 1 er«e»(/«.$/(',es 1+ 1 es/e«./. l +([lg(,zIJ).(] /,.'/« ]+ ] ,..,e,'/' ]] $1

(lig(«)J +l). «/e«d' l+Lig(,,IJ.(l '«-:','Z« 1+ 1 f,.d« 1+ 1 ,..,.,/.) $ '".(2.lig(,'IJ+i),
e pol'tanto,

er»e«(/as/eí, :.sl+ le«}ei7(/as pe.s«(/«.sl $ «z.(:3.jlg(7?)J + l l.
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Teorema 3.3 : Em uma sequência de in open'a.ç(1)es sobre alvores dinâmicas são realiza-
das «o máximo O(n. jlg(n)J ) o],e:-ções sob-e ca-.i:.l,os.

Piava: Imediata a paitii do teorema. 3.2

3.3 Como Implementar as Operações Sobre Cama
nhos

Para completei a solução do nosso problema, pl'ecisalnos de uma. ma.negra de repl'esCUtai
os ca.aninhos. A soluça.o que apresentaremos é iepiesentai estes caminllos pol árvores
binárias, onde cada nó folha., cla esquerda. pala direita, é um nó do caminllo, nesta ordem,
isto é, o nó mais à es(lueida é a. cabeça. do canlinlio, e o nó mais à direita. a. ca.uda. Cada nó
inteiro repiesentaiá. unl sueca.ininllo dos nós que sà.o seus descendentes. Clacla. iló inteiro
repi'isenta tambélll unia. al'esta que é a. at'esta. (lue liga. o descendente mais à. dii'eira, de
seu filho esquerdo cona o descendente dais à. escluetda.. de seu filho díi'eito.

Pai'a. cada. nó intei-no z} da. á.rvoie definimos dois va.loi-es

. .«stop,,'«i.(.,): Q--. é o c«:to .la. a-'e:ta q-:. o ó . -.p-'""t..

e menor'cwsío(u): Que é o naenoi custo entic as atesta.s do subcaminllo que o nó u
ieplesenta.



Pala facilita.t a. iinplementaçào da.s valias opeiaçl)es comi ca.nainllos, aimazenamos
em cada nó intet'no o as seguintes infoi'maço)es:

ÓÍf««( « ) pode a.ssumii os va,foles 0 ou l. Inicialmente bife'eu(u)=0, e seu
\râlol' é altei'ado aperta.s pela. t'unçà.o I'eue7'íe;

pai do ]ló u na. aivoie binaiia.. Se p toi a. raiz cla aivoie, assume
um va.loi especial nulo;
men.OI'cllsfo(u), se u foi a. i-aiz da áivoie binária,
rrlf llol'c-üsfo(o) - menor'c?t.sfo( ó/)aá(u)), caso contrário;
. «.t.6,'«t.(«)- «..«o««;f.(«) ;

aponta. pala a cabeça clo subcaminho coriesponclente a o;
aponta pat'a o filho es(Irei'do cle u;

aponta. pala o filho cliieito de tp;
aponta pala a cauda clo sul)cannnho coi responclente a o.

Z,P«á( 'u )

,,«m{ «(« l

"s.«t.(«)
bc«Z,eç«( « )

l)esqttei'do 1. u 'l
ódio'eito( u )

Óc««d«(«)

Definição 3.3 Definidos l ecuisivalnente estado reverso de un] vértice ti como

Se t} é ia.iz da á.i\oie l)iiiá.iia., ente.o esta.(lo ieveiso (le p é ó /-rep(t}). Se z; não é
raiz, então estado reverso de t, é bits'et,(u) ou (excltlsi~ol estado ieveiso de (Z,pa{(u) )

O estado r'et;el'se cle uJli vértice indica se seus hlllos estão bocados, isto é, se seu
filho dii'eito é, na i'ea.lida.cle. seu filho es(lueido, e vice-versa- Este conceito será usado nas
operações a.i ie7'áor' e /)ostfl'l o/'.

-) b) IÓ, .)

(a, b) (d,.)

lc, cZ)
e

© a

Figura 3.3 : Enl (a), temos um caldinho e eni jb) a. iepiesentaçào do mesmo em uma
árvore binária (as talhas sào os n(5s clo caminllo e os nós inteillos as destas).

Com esta tepiesenta.çà.o podemos iniplementa.i tacilniente as operações sobre ca-
minhos da mal-Leira colmo segue. Note (lue se c é um ca.nlinllo. ente.o podenaos nos iefeiir
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a c como sendo a raiz da. á.tvoie (lue representa. t.al ca.nlinllo

e camin/}o(ue'?'face u): Piocuia. o ancestral de to de 1, ta.l que ó/)aá(tu)=nulo. Esta apelação
toma tempo proporcional à profundidade de u

. caZ,eça(car«{lz/zo c): Se Z,iZ/'cu(cl=0 retorna Z,cabeça(cl= caso contrário, tetoina Z'ca7&(/a(c)

Esta operação leva tempo O(1).

e cauda(camín/io c): Simétrico a caZ,eça(c)

e al [er'á07Íuél'vice u): Petcoita. os vértices de t, a.té cana.i:/]/].o(o) na á.ivote binária. Retome
neste caminho coniputa.nulo o estado I'eveiso de cada. nó. Procure o ancestral w mais
próximo cle o cine é uni hl1lo cliieito. Seja tl o iimà.o es(suei'do de zu. R.et.oriie 6ca?zda(ul se
es/ado i'quer'se(tz)=0; e óca.peça(tz), caso contrário. Esta. opeiaçào leva tempo pi'opoicional
à pi'ofulldidacle cle t, na. á.ivoie

e ?)osfe7'íor'( t,él'lÍce t,,): Sim(;t.rico a. a/}Ze1'7lol

e cc2islo(ué/'fico u): Procura. o a.ncestial ip ]iia.is pióxin]o (le i' (lue é ]]ii] hllio esclueido.
Seja (bpai(to) = ';o, «:, . ., .,x = (c«,"':«/:o(«)) os ~'é-.vices 'lo ca-«i«llo 'le ', até c«,ná«Ao(")
na áivoie binária. Retome ie.sclz.sZol ó/)al:(tu) ) + /?le«Olcü.slo( Z,/)aí(to))=
I'esczisZo(uol + E::;.( z'esrnz/ztui)). Esta. operação leva. tenapo piopoicional à profundidade
de u na árvore.

e cc71stom7l7z(carnili/to cl: Comece com t( = c e pepita. o seguinte passo en(luanto um dos
filhos de u nào é tollla. e possui /.esclzsfo posit,ixo: se o falho cliteito de tt é unl nó inteillo e
tem I'escusío nulo, sllbstitua. il pelo seu filho diieito= caso coi)tlá.iio. substitua. tl pelo seu
filho esquerdo. Uma vcz coniputaclo zt. ietoine o (lcscetidente (t'olha) mais à. direita de seu
falho esclueido ( o estado levelso clex.'e sei leva.do em conta.). Esta. opeiaçã.o leva tempo
piopoiciona.l a. ptotundiclacle cle tt.

e catttalizal.cam.i.ttlto c, leal ] ) ;àdíciona = ao /esrn.;n.(cl. Esta. apeia.çà.o leva. tempo O(1)

8 íi verte(camã7}Ào cl: Nega. o Z,ilveu(c). Esta opera.çào leva. tempo Ojl)

As operações acima indepeitclem cla. classe de á.ivotes (lue escolhemos pala. iepie'
seiltat os cantinhos, pois elas nào a.lEPra.in a. esttut,uia da.s mesma.s, ina.s apenas extiaein
e alteiam infoinlações das nlesillas. .A opeiaçà.o c/a/il.üil/zo. pocletia. sei inaplementacla
independentemente do tipo cle á.rvoie, no entanto la.lemos isto assim (lue escollleimos o
tipo de áivoie mais adequada. pala tal. No ca.se da.s operações qtéeb7a e co/zcaÍe7za, pie
cisamos explicitar a classe cle ái vozes (lue estamos tiaballtanclo, pois elas vão alteiam a
estrutura das árvores. Uma boa classe de alvores, pode ser a classe das árvores balan-
ceadas. Com ár\Foles balancea.das, todas as open'anões (lue levam tempo pt'opor'cional à

87



/,es.lu)

altura clãs á[\;odes seita.m executadas en] tempo O(lg i2.l. As ope]açóes gtzeó7a e concaíe7za
também podeiiain sei executadas eni tempo O(lg l? ) . .A operação c/amalz/}o, poderia ser
executada em tenapo constante, mas veremos como iinplementá-la mais adiante. Além
disso, uma opeiaçào emenda pode sei executada. em tempo O(lg lz) pois ele chama uma
vez a operação qíéeZ)r'a e uma ou duas vezes a. odeia.çào coloca/Cita. O teor'eina. i3.3, nos t'oi
nece uma cota. super'ioi' pa.t'a o tempo necessal'lo p?\i'a. I'('a.llza.1 77z open'açoes sobre ar\rol'es,
apresentada no seguinte teoieilia.:

Teorenaa 3.4 : R.epiesentaclo-se os caminhos por zí.ivoies binárias balanceadas, uma
seqilência de l?z operações sobre árvores dinâmicas necessitam tempo O(z?z(lg7z)').

Um resultado ntelllol cine o teorema. a.nt.eiiol pode sei ol)Lítio como veremos,
representando-se os ca.punhos poi alx/odes binárias l.c. C'oiisegue-se neste caso, uma ine
Ihoi'a de um fal,oi igual a lg 17.. Pa.ra. usar esta. classe de á.rvoies precisamos defillit o peso
das folhas, que sela definido como segue:

gi'an(/c:alt'). se nã.o ei]tt'a. i]enhun]a atesta. sólida en] u

g/art(/e:a(o) g/«i}(/e:a(to), se a atesta .$ó/?:r/a (to. u) enfia eill u

Note cllie se c é uin ca.minllo então /)e.solo) denota. o peso cla la.iz cla áivoie (lue
teptesenta. c

No ca.pítulo 2, clcfitiinlos peso de tiin iió iilt.(.silo ((lefiniçào 2.-EI, Rias esta. in
foinaaçào nào ela. a.lula.zeila.cla. nos nós inteiilos das áivoies cnx/iesz\.elas. Praia a imple
infanta.çào das á.tvotes dinâ.iliicas. e inlpoita.nte a.iillazena.i esta. intot-n açào, poieni isto
nào acaiieta alteiaçào no tempo cle execuçà.o das odeia.iões sobre á.tvores enviesadas
Observe cine coii] esta. infotina.çào. a. t'unçà.o c/allza/?./io pode sei implementada de nlaneiia
muito simples:

função cfamazz/io( ca/iiln./}o cl

«to:'ne pe.o(c);

Reletnbta.mos a.(lui (lue .S'(ul denota. o post.o de t,. contoime definidos no capítulo
anterior.

Lema 3.2 : Representando ca.aninhos poi árvores l)iná.tias l.e. a. opeiaçà.o c07zcate71a(cl , c2, zl
requer O(IS(ci) -- .S'(c2ll) tempo amortizado c a ia.iz da. nova. áivoie possuirá posto
maxIS(ci), S'(c2)} ou nlaxlS'jc-), ,S'jc2)}+ l.



Prova: Segue clo leiloa 2.:3 e (lo teorema. 2.2

Leda 3.3 : Representando ca.minllos pot átvotes binárias l.e. a opeiaçàao q obra(u),
ie(suei O(S(c) -- S(o)) tempo anloitizado. onde c é o caminho ao (IRAI 1, pei'tenda antes
da operação (]uebia. sei aplicada. Se a lista letoina(la íoi (ci , c2, .z,y), então se ci # lzzl/o
e«tão S(cl l $ S(c)+l. se c2 # «.«/. e::tào S'(c-) S; .S'(.)+l. .Alé«. disso. se cl # ««/o então
ci é(S(ct) -- S'(c) +l)-crédito invariante e se c2 # lltl/o então cz é(Slc2) -- .S'lc)+ l)-ciéclito
invan ante

Piava.: Segue do t.cot'ema. 2.5

Obsel'\re (lue a. open'açcao /?.És/)H.f?T4 deve sel' modificada.. pois nao definin-Los (luar
é o item de cada í'olha., ]ni\s esta. inloimz\.çà.o é necessária. a.penas pa.ta. cncontrai o nó
base, e este pode ser ellcolltiado facilmente. .lá. (luc t.amos a. lollia. cla. á.tvote ei)viesada blue
esta.idos iel)aitillclo.

Leria 3.4 : Pa.t'a clualcluei nó int.el'no LP cle uma. á.rvoie biná.i'ia. l.e. ciue i'epi'ementa unl
caminho tem-se cine l $ ?)e:.,olt,) $ /z: onde 77 é o núnlcio total de vél'vices cla áivote. Isto
significa. blue 0 $ .';1t?) $ 1 t lg72..

Prova.: Seja c a ia.iz de unia. á.rvote biná.tia. l.e. (lue iepiesent.tt o caminho
(caZ,eça(c)=t,o, t'i, . . . , I'k =cqrlí/«lcl) e 1, um \.-élt.ice qualquer deste ca.ininho.
hnição de peso terias (lue

Pela cle

l $1 peso(t') $ 7ieso(c) = :pe.se(of)
;-0

k

gz'a/i(/e;a(t'o) + >:(gl'all(/e:al u;) g''a /z(/c:ü( t'í-il)

gi'a/7(/c.:a(ox;) = gi'an(/c:a(ca iíf/«lcll $ r}.

A

l

As opera.çoes elll.en(/r( e e.sfen.(/e precisa.nl sei modifica.da.s pata. atualizai os pesos
dos vértices. ,\baixo ieescievelnos as opera.ções indica\.ndo com seta.s as nLocliâcações
necessai'i a.s .
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função e7neiz(/al cale?l/z/}o c)
re'7'l ce u;

c(zniz?}/}o cl , c21
7'e(Z/ =1 , iZ;2;

o =dp«i( cauda(c));
ci, c2, zi, =2 -ql&eZ,,al l,);

p«o(u)=/,«.( o)-Juesolc); +
se ci # nzt/o

então dpaà( ca t.(/«(c:)) = .,
dci sZo( cal (/ala )) = .1:l;
/)eso(t')=/)e.soft,l+/)e.solct); +::

c= covicaíe/ia( c, ca ilz. i:l}/zo( 1;) . (/c lz.s/ol cálida( c))

Se C-2 = 1? ?é/0

então retorna (

senão i'etorna co«cale/lalc: c2. .l:z);

função esfel&de( oe'r'/.ice p)
c(zrnz'ri/}o c. cl , c21

r'e(Z/ = 1 , .l;2)

ci, c2 , = 1 , z2= qzleZ)?al o);

se ci # 17 ti/o

então d/,«í( ca«(/a(c- l) = .,

(/ctés/.o( ca'u.(/f/(cl)) = .1'l;
peso(u)=/,..sol t,)+ /,..$'(c.);

Se C2 = 7&l&/0

então c= ca"z;«/.o( t,)
se«ão c=c.«-*.««( c««,;«/,o(u), c,, .t::);

enquanto (Z/)ai(Galé(/a(c)) # izt'/o faça
c= ' ,".e «(/a( c) ;

retorna c;

'+:

Lema 3.5 : Seja (to, t,) uma aresta só/l:(/a de uma árx-oie. Se zt é itnlào de to e é cauda
de uin caininllo c. então peso(t,l ? peso(c) e .S'(L,) 2 S'lcl -- l.

Piava: peso(u) = gi'aridez.zlt,) g?'andeza(to) ? gl'a7z.reza(tz) = /)eso(c)
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Logo
.S'(t,) = jlg peso(t,)J ? jlK /)e.se(c)] ? .S'(cl l

onde a última clesigualclacle segue do lema 2.1

Figura 3.4 Excilll)lo (le Llllla- c /izc rz.r/(í itoitllill

Teorenaa 3.5 : Usa.lido á.r\;odes biná.rias l.e. e lazer(lo a. iin])lenaentaçã.o descrita, o
tempo necessá.i'io pat'a. i'balizar Rima seciüência. de i)7 0pei'a.ções subi'e á.I'\rol'cs dinâmicas
é o(«, lg«).

Pi'ova: Os lemas 3.2, 3.3 e :3.4 implica.m (lue a.s opera.iões coitcaZena e ql eZ)/'a necessitam
O(lg7z) tempo a[nortizaclo e a.s demais operações sobre can]inl]os necessita.n] ([e O(lg7tl
tempo no pior caso. .\ opeiaçã.o erli.ell.(/a necessita. de O(lgz}) teiiipo a.nlortizado. Isto
significa que, pelos teoremas :3.1 e 3.2 o tempo iiecessáiio pala realizar 7n open'ações é
O(?n lg?z) mais o tempo necessário pala as O(7?1. lg71.) operações eme/ (Zü noi mais que são
realizada.s durante as opera.iões e.sfen.de.

Pala obter um linaite pala. o tempo gasto en] operações eln.eil.(/a notiiiais considere
a, i-ésima operação emelz(/a noilnal (]ue acoite dentro de llina. ibera.çào de unia o])eiação
este7zde (veja figura :3.4). Seja. t( a ca-ll(/a do ca.minllo (lue está seilclo estencliclo, c o cadinho
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l.oe'o

contém u antes da piimeia apeia.çà.o erne7zdíz e c' o caminho coiltenclo tz a.ates da i-ésinla
opetaçã.o erre/i.da. Seja. t} o /;al de ll. .s o ca.ininllo contendo t' }\ntes da piinieiia. opeiaçã-o
e/n,e/zda. e s' o caminl]o contem(lo t} após a i-ésimi\. opeiaçâ.o (,/i]e/](/a. Se.lil ainda 10 0 falho
de u (lue está no canlillho s. Pior/a.ieiiios eln piinleito Ioga.r (lue cada. e/n.e7tda noinial
necessita de O(S(s) -- S'(c) + .ç'(s') -- S(c')) tempo }-nloitiza.do.

Sejam peso(u) e peso'jt,), os pesos de t, a.ates e depois da i-ésinia. operação emeizda
respectivamente, e S'(u) e S''(t,) o posto de 1, antes e (depois da. i-ésima. opetaçào emelzda

Como a. operação eri c/ (/a é normal, ente.o .S'(.s) ? .S'(ul + l

Pelo lema ;3.5 temos cine S(u) + 1 ? S'(c) e .S'('u) + l ? .S'(c')

Logo

.S'(s) ? S'(c) e S'(s) ? ,S'(c'l l l )

Pelo lema i3.5 telhas (lue

.S'lsl .S'(u) $ .S'(sl .s'(o l l2)

Pelo lema 3.5 temos que .','( :'l $ .S''(t,l + l = .S'(ql

,S(s') $ S(q).

Pala a. odeia.çà.o (/i&fZ'i'a. necessita.mos de O(,'i'(.sl .'i'(t,)l créditos. Logo, cle (2)

segue (lue OI.S(s) .S'(c)) cléclitos sà.o suficientes pa.ia. iea.liza.i esta. odeia.çã.o.

Na piilneira concatenaçào da. apeia.çã.o emenda. piecisaillos de l.S'(c') -- S''(t;) + l
créditos. Se S(c') S'(u) ? 0. então:

S(c') S''(«)l + l .S'(c') .S''(D) + l $ .S'(.') .S'(c') + .S'(s') ,S''(ul + l

Pois, pelo lema 3.2, S'(c') $1 .S'(.s') e S'(s') -- S'(c'l 1? 0. Poi out.io la.do se .S'(c') -- .S''(u) $ 0,
então

S(c') ,S''(t,) + l ,':;'' ( 't, ) .S'(c') + l $ .S'(.s') .S'(c') + .S'(s') .S''(o) + l

Pois, pela clefiniçà.o dc post.o. .S'lt,) $ .S'l.s') e ,','(.s') .Ç''( t,) ? 0

Logo, de (3) temos que

S(c') S'(ul +l $ S(s') --S(c')+.S'(s') .S''(t,)+l$
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$ S'ls') -- S(c') + S'(.s') .Ç''(q) + 2

Pois, clo lema :3.5 tenros (lue S'(t,) ? .S'lç) 1. Clonar a. opera.çào qt&eZ,7'a deixa
S(q) + l cléclitos t.eixos que esta concatenaçâo necessita de mais .S'(s') -- S'(c) +
S(s)+ l$ 2(S(õ') -- .ç'lc'))+ l ci'éditos.

S(sl
s(;')

Sejam c" e c"' os caminhos da. segunda colicatenaçào da operação eme7zda. A
segunda concatenaçào necessita de mais IS(c") --.$(c"')l +l . Com um raciocínio semelhante
a.o aplicado pala. obter o testilt.a.do anteiioi e usa.neto (:3) obtemos:

S( c") .S'(c"'ll + l $ S(s') .S'(c") + ,S'(s') .S'(c"') + l

Clonlo ,S'(c"l ? .S'lc'). ciità.o. pelo leRIa. :}.2

.S'(s') -- .S'(c") + .'i'l.s') .S'(c"') + l $ 2.,S'(.s') .':.'(c'') ,S'(c"') +l

Coiiio a. odeia.çào qitcó/.a deixa. ma.is .S'(sl .S'(c"') + l ciéclitos e

2. .s'( s') .ç'(c'l -- .S'(sl $ 2.(.S'(s') .S'(c')l

uma operação emenda gastará O(.S'(sl -- S'(c) + S'ls') .S'lc')) ciéclitos. Somando o t.empo
gasto em operações eirtelz(/rls noi-mais de unia opetaçà.o e.sielz.(/e temos um limite de O(k +
lgrz) onde A' é o número de operações erllen(/a.s normais. Com este resultado e o clo
teorema 3.2 tenros cine o t.en]po t.oral gasto en] unia. seclilência. de /?? operações sobre
áivoies clinânlicas é no pior caso O(???. lg 71).

3.4 Umia Implementação Mais Sofisticada

Nesta seção x'erenlos unia iillplenleilta.çã.o nia.is sohst.icl\.cla. pa.ta. o pioblenla. das a.lvoies
dinâ.nlicas, objetivo.lido enc.ont.rat uin limite supetioi pata o pior tempo de execuçã.o de
uma opeiaçào pat'ticulat sol)i e á.ivoies clinânlicas.

Falemos algunaa.s illoclifica.iões nos a.lgoiit.silos (la seçà.o a.nt.etiot, cine iesultaiá.
em algoritmos blue necessita.i-n de tempo O(lg /?.l no pior ca.se. va.le a(lui iessaltai cine a.
naodificação (lue inti ocluziienlos torna. a. estiuttua. mais coinplicacla. sendo portanto muito
provável que a implementação já vista tenha uin desempenho mell)oi na prática. Assim,
a nova. estrutura (lue veieinos é anais cle interesse teórico clo cine piá.tico.
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A nova implementaçã.o ma.nteiá uma atesta. sólida se e somente se ela for pesada
l 2 g/'azideza(o) > gi'ai?.(/e.:a.(/)r/.?l(u) ). Como a. apeia.çà.o esfei de pode tia.llsíoil-nai arestas
leves em sólida.s, e pesa.das edil Itágeis. necessita.mos llilla. unia. nova. operação blue recoloca
a estiutui'a de dados na. situa.çào desejada. Clara este propósito usa.remos a seguinte
apelação:

e a6(q/a(cami7}/}o c): Converte todas as a.i'estas leves deste caminllo eni fi'ágeis; e toda
aresta pesada incidente a. este caminho em sólida«

.\ seguia leesciexrenlos cca.cla. opeiaçao com t\s (devida.s alteia.çoes

função /)aàruál'/ice p,l:
(a mesma da seção anteiioil

função I'aí;rubi'/ice
cala.ã7z/}o c;

c= estende( t, l

- «d«(c)
aZ,aya(c) ;
retorna t;

função cizslo( uál'fico t'):
ja mesma. da seçà.o a.nteiiol l

função cüsZoirl.írl.l ué/'/.llcc
c(tntiitlto cl

i'eat =\

..: e«d.(«l ;
t = cc«slom 7:n( c )

aZ,a/a( c )
retorna =
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função famaiz/to( ue'7'tece t')
ll?ztei7'0 Z;
/'azz r;

- = ,'aÍ;( D ) ;
É= cla,n«n/}.( e.$í'« '/el rl) ;
aZ,a/h( 7' ) ;
retorna Z;

função atarz/7lza( oéi'é cc u: r-ea./ .l l

cama?z/zo cl

c= c .sfe izde( u) ;

ca/.?ia/i;a.(c. a:l
üZ,a./I't( c l

função enzel'ía( uéi'íicc t.'. u': /.ca/ .t:)

üóalkll co[tcaíeila( ca/7 1:1z/volt,). c.s/e/].(/c l ]o), .t ) )

função /)o(/a( ue'r'Záce ul
c(27nj'nAo cl , c2, c;

I'é?a/ = 1 , .Z;21

c= esfen,de( u l

ci, c2, zi, :"2 = qüeól'a(t,)
(/pal( t;) = 1? tt/o

rz balti( c 2 ) ;

üZ,alb( crl rri.{r?./}o( o));
retorna z2 ;
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função I'eue r'íe rt;éziíce o,l

ca-milllto CX

c= «[.«d.( « l
,:"D.rle(cl
dP«{(«)
aZ)a/a(c) l

Pai'a iliiplenlentai a. opeiaçà.o aZ)a/a la.ternos t.lês iiiodificações na está'utui'a de
dados. A piinieiia modifica.çà.o consiste em a.ciescentz\t (loas caninos nos nós internos cla
alx'oie blnaila. .Antes (lefiriiienlos dois (oilcelt.os (lti(' (l('t.('liliiili\iao o ('onteLido (los cairipos

Definição 3.4 : Seja it um nó interno cle uma. á.ivol-e l)ináiia. (lue coiiesponde à atesta
Ip, to). Definimos tendesquerdo( ttl como sendo a. soma dos pesos dos vértices clo sueca
tlainho de u até caZ,eça(o) menos /;eso(to). Definimos minesquerdojtl) como sendo:

nlin { / c lir/esqtler'(/o( t l [ é (/escclz.(/ente de tl}

Definição 3.5 : Seja tt um nó inteiro de uma. áivoie binária (lue coiiesponde à aresta
l u. 10). Definidos tendedireitojti) como sendo a. soma. dos pesos dos vértices do subca-
minl:to de to até ca-üda(to) llleilos /}e.sr9(t,l. Definimos mindireito(ttl como sendo:

nlin{ ie /z(/edfiezléo(í ) f é (/e.sceli(/cn./.e (le tl}

Lenda 3.6 : Seja. tt un] nó i]]t.eii]o dc tinta ]\.ivoic l)i]ilítia (ltlc (Oll('s])Oll(le à. a.lesta. (c}, tol

clo cantinho c. Então (t;, tc,) é pesada se e som( n e sc /r//./f.-qlí( if/olu) > 0

Piava: Sejam uo = cabeça(cl, ui
10. Então:

'ok 'LO os véi'vices do subcaminho de cabeça(cl até

t en ({es (l lle I'do 1. tl *l

k l

E /,«o( "; )
=0

/,eso(.«)

g,.«de«(«o) + }.l(g,'««a.;«("í) - g,««d««(o:-- )) (g,'«"d««("") - g''""d««(")) -

k l

l
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gl'ande;a(ul + g7'alude--alu ) gl'avzde:a(tt,) = 2.gi'rt/?(/c:alt,l g ,'a «, ./ .«( t. ) ,

ou seja, (t,, 10) é pesada se e somente se /e«'/r.-./l.(/./ol«l > 0

Ptecisanaos agora. de mais unia. opeit\.çã.o sol)i(. cainillllos

. /eue(camín/}o c): Retoma o ~,éitice u dais próximo da cálida(c) tal que (a7zZe7'ior(1'),u)
seja. leve; ou nulo, se nào existir tal vértice.

.A iinplenlentaçà.o cla Ittnção acima é seinelhant.e à inlplementaçào clo cclzst07nán.
Começa.ndo da raiz da. ái'vote binária, desce-se nos nós ca.lculando 172.á7ie.sqzler'do e [eiz-
des üei'(/o l ]i?.i]].(!f]e-ffo e /en(/e(/;]'eito ta.ml)éi]] ), ptocuia.ndo o nó -lp nla.is à. esquerda. tal

blue felldesquel'(/o < 0 lou íell(/e(/ir'e{/o < 0. clepeitcleildo do estado reverso). Devolva o
descendente mais à. cliieita clo filllo es(luerclo de tt;. Esta. odeia.çào leva. telllpo piopoicional
à plotundidacle cle co.

Ouvi'a. moclificaçào é a utiliza.çà.o de á.ivoies g.e. en] tuba.i cle l.e. Com esta
modificação. conseguimos uJn limite super'ioi pa-ia. o t.eiupo de execttçà-o da.s operações
comi.catett(t e (ltteb i'(l.

Lei-i-ia 3.7 : Se iepiesentaitltos ct\naitlhos por aivol('s l)iiiaria õ ('.. 1)o(lelllos rea.liza.l a.
apelação c017caZel/rl(cl.c2, .z'l eill t.cinco Oltii?\\{(.'''((i l. .'.'(c-zl} bit\x{(-q'(t'). ,S'(tt')}), onde
" =c«í /alc-) e «' =caóeç«(c21 e a á-~,oie i«--lt«--t . t -á I''sto -«axtS'lc-),S(c2)} o«

:maxis'(c:), S(c2)} + l

Prova: Imeclia.ta a. paitii (lo lema. 2.:3 e do teoienla. 2.7

LeRIa 3.8 : Se representa.limos canlinl-tos poi a.ivoles binária. g.e., poclenlos realizar a
apelação quem,ra(u), ietoinan(lo a lista (cl,cz, ;t, y) enl tempo O(.S(c) -- S'(u)), onde c é o
caminho ao (dual u peiterLcia a.nt.es cla. opetaçao qllebl« sei a.placa.cla.

Prova: llnediata a paitii do teorema 2.9

.A última. illodificaçà.o sela. a. tna.nutet)çà.o. l)a.ta ca.(la véu.ice t,. de uin conjunto
cle tactos ca.niinltos c ta.is (lue ( ca.tl.(/a.(c).t'l é leve. llst.cs (on.ittilt.os setào tna.nipulaclos poi
três opeiaçoes:
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e /)esom.az(t;ei'lzce 1}) : Devolve o canllnllo (le illt\iol l)('se ilo comi.lunt.o d(. ca.nlinhos de t
Se o conjunto cle cantinhos cle L, é va.zio clevol\,e itttlo.

. árzse7'e(camíiz/}o c ,péi-vice D ): Insere o catninl-to c no conjunto de caminhos de u

e i'CHIQue(camín/}o c ,üé?.tece t, 1: Remove o caininlio c no conjunto de caldinhos de u

Pala lepiesentar estes conjuntos de caminhos: utilizaremos áivotes binárias g.e
O peso de cada caminho é utilizado como posto. .Além disso niantereinos, pai'a cada nó in-
terno, um apontador pala seu clescenclente mais à escluelcla. Clom esta representação pode-
mos exec«ta:, a ope:açào /«..,"";u e:n te:npo O( 1 ) e as ope-anões à«.$e'''(c, t'l e ,e«.«(c. "I
ein O(lg (;;:i;Q)), onde P é a se.]aa dos pesos 'le todos o: ca-lainlios no conjunto de ca-
minhos de u

4s opetaç(1)es eme/ (Za. e esfera(/e piecisanl sei modificadas para. nlantet' os conjLultos
cle caminhos. Ai)eixo teimas êl-s operações ieesciit.a.s com as modifica.ções necessária.s.

função e/lzeilr/a( cariz,íl!./zo cl
tlé}.ti.ce ul

c(t'itt't.'ttlt o cl : c.21

I'ea/ ZI , .Z;2:

t, =(//)af( cálida(cl);
cl, c2, :i, z2 =qíéeZ, /'a( t,);

/)esol o)= 7)eso( u)- /ie.solcl ;

''e,« o.,.(c, ',);

se ci # i??./o

então dpa{( c««'/a( c:)) = t,:
dc7zszo( ca't (/a(ci ) l = .t'i;
7ie.se(o)=7)eso(u)+ /)e.se(cl l;

i"se,'e(c: , t,l;
'= "«c«í.««(c,c«,ná«Âo(u), '/'«.sZol c««da(c))
Se C2 = 7ZU/0

e ntão retoma c

se«ão i'etoi'na co«c«Z.««(c. cz, .:,);
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função esfera.de( ue'7'/ice t,)
CTZnii'1}/}0 C, CI , C2;

I'e(Z/ it;l , .2;2)

ci , c2, zl, .t2-qtmZ) ra( u l;
se ci # izt&/o

então dp«ã( c«ud«(c:l = c':

dcusto( ca«da(ci)) = z:;
p«o( «) =pe'o( «)+ /,«o( c:

í "se ,'e( c- , u) ;

Se C2 = IZ't1/0

então c=«,«á«/:o(.,)
senão caco«cafelza( cr.inibi/}o( t'l

encluanto (/pai( cau(/«lc)):# ,z t,/o
'= ' ,ne « ./a( c) ;

retorna c

ci , .l:2 l

fará

Teorenaa 3 .6
pior ca.se.

.'\ open-açào (sten.(/e. na última. veisào, necessita cle tempo O(lg?z), no

Piora.: .X demonstlt\çà.o é muito senlelllante à. deita. pa.ta. o teoienla. :3.5. O tempo cle unia
operação esse/ (fe é O(lg7z) mais o temIDo gasto nas O(lg 71.) operações erllerz(/a. Clonsideie
a. i-ésinia opelaçà.o e/}ielz(/a de uma. opetaçâ.o c.síe/z.(/e (ve.ia figura. :3.4). Seja tl a cata(/a do
caminho (lue está sendo est.endiclo pela. oDeIa.çà.o e/ll.erz.(/a. seja. ( o caminlao (lue continl-La. tz
a.ates do início cla opetaçào (.sleil.(/e. e c' o ca.niinllo contendo t( antes da i-ésima. open'açào
e/7zeltda. Se.ja. -l} o /)a/l cle tt. seja\. .s o caminho cont.enclo t: a.ates cla. i ésima. opeiaçào erneilda,
e s' o can)indo contendo p após a. i-ésima. opera.çã.o err e/l.dü. Se.la. a-iDeIa tu o filho de u que
está no caniinlio s.

Pelo lema. :3.8 necessita.Rios cle O(,S'(s) -- .S'(t,ll t.eittl)o pai'a. executei a. operação
qüebi'a ein uma. odeia.çà.o c/r].c/l.(/a. Pelo leRIa :3.;5. ,'i'(c') $ 1 + ,'-'(t'l. Logo. necessitaiiios cle

tempo O(S'(s) -- .S'(c) l enl cada quebra. Oll :e.i?\. o l ':'tlll)o lota\l g?-slo ilt\s opciações qüeó?a
é 0(1X '/z).

A .p'--çã' ,'.«',-' "«:it. l t.«:P. O (lg (P...W)) p«-- «- ""-.t-d«. C:.m.
,«.w $,'"'u, ':' (-: ($gH)) '.-«-," ' :--'.;'"'' -,'-'' -.--:"-' ":" ,''".«. s.-«-,«-'
sobre todos as apeia.ções' trnelz(/a. t.elmos uin tempo total cle O(lg?l) gasto em todas a.s
opetaçoes ielnooe

A operaçà.o íl&seie necessita. de tempo O(lg( ll::gia 1 ), onde q é o caminllo inserido

Como (caw(Za(q),t') é pesada: 2.g''a«(/e3a(caz'(/a(q)) > gia»de;a(ol, o- seja, fÊ:ga
Logo, a ope'açã-o Irt.se/'e necessita de tempo O(1).
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Pelo lema 3.7, a piimeita operação covzcaíel a necessita tempo O(maxIS(c'), S'(u)}
maxIS(cálida(c')), S'(u)}) = O(S(s') -- S'(u)). Analogamente. a segtmda operação co"Ga-
lera necessita de tempo O(S(s') -- S''(u)). Colho (l&, u) é /eue.

2.gi'a/zdeza(tz) $ g7aízde:rz(ul ou seja,

g/ande:a( tl) $ g/'a/l(/e:a(t'l IJi'ít n. dc=al. ll ~l

Portanto, é suficiente tempo 0(5'(s') -- S'(c')) pala i.:'t-lizat as duas opera.ções co/zca ena
de cada operação emenda. Somando sobre todas as opera.iões emerzda, temos um tempo
total de O(lg n) pala todas as operações coltcatel&a. Logo, pala realizar a operação estende
é necessário tempo O(lg ?z).

.\ apeia.çào aó(!fa é piaticainente a. odeia.çã.o esfer (Ze cle tiá.s pala frente. Ela
recebe um caminllo. (lue tem a. t'aiz como cauda, \.ai subindo, cla cabeça. ein direçào à
raiz, realizando, uma opeiaçã.o inversa à opetaçâ.o e/l&el (/a, a (luar chanlaietiios de corta.
A operação col'la está clesciita abaixo.

e coi'ía(cam,l:rl/}o c): Cloi-Lvei'te t-. atesta /eue(c) enl liágil. cliviclinclo o canlinllo c ein dois
caminhos q c 7'. Se existir alguma atesta ])esacla enfia.ndo en] I', toma-a sólida. Retorna o
caminho q. Esta operação supõe que existe pelo iremos uma atesta. /eue em c. Veja figura
3.5

.., ../,.'
v'

Figura 3.5 : Exemplo de uin col'fa
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\ seguia'. t.enios a implenienta.çã.o (las Itttlçõc's (o/./a (' ab((/}&

função corfarcamÍr}/}o cJ
uél'vice u\

caminho q,r,s\
I'eal. =,y\

u =/e z;e( c) ;

c, 7', , =qt&eZ,ia(ol
se ,'=nulo í«ue,íelcl

e:,tão .=c««,in/;o(-,l
senão s=conca/e«a(ca,ní:«/io(t,),,',y) ;

d])a7:( cat&da(cl),dcüsfocal dalcl)= ,. :;
pes.( u) =pes.( «)+ /,eso( c) ;

q = /)eso maz( p ) ;
se 2.7)eso(q) 2 /)esolt,)

então pe.sol t'l'peso(t,)-peso(ql
/'eili.blue( q. I')
coil.catcital.(f. s. (!custo(,c«.tld«((f~l'l)

z'/zse'/'e( c, 'o ) ;
i'etorna c:

pi'ocedinaento riba/a( cariiili/}o c')
ué-i'time u \

c(tritt.tt.Ito (l.t' . s \

i'eat = , y\

enquanto /euelc) # nulo faça
c= «,f«( c) ;
- Z,.Ç.(c);
' = "'' "pe.o(u) ;

se s # n«lo e 2.p".(s) ?p«o(u)
então q, i'. .I', y-qizeó,'«(t,l

pe.se( 1,)= /)e.se( t, l-pe., ol .s )
sêco.tc«te.tal.s.-«.«i«lio(t )

ler7}0z;el s, t,);

se I' # nulo

então co«cale««(s, ,, y);

r/( ?/.$/o( cí/ r/ (/a( .- 1) 1
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Teorema 3.7 A opetaçã.o aóa./h t'e(luet' de teiiipo O(lg iz), ilo pior caso

Prova.: .A clenionsti'a.ção deste teorema é muito semelho.nte à clo teorema andei'ior. A
opeicaçào aZ)aJkt iecluei tempo r)jtg 7z), mais o tempo necessário das operaç(5es cor'/.a. Con
sideie uma operação cor'fa típica« Seja c o cam?:lz/}o a sei coitado, o=/eue(c), c' o caminho
contendo o após a open'açào col'la, s o canlinlto ietolnado pela apelação c07'Za e s' o can7zà-

lz/}o contendo ca?lda(s) após o tél'felino da odeia.çào a.óa./a. INa hgura 3.5, c' é o ca.ininho
I', e s é o caminho q).

As operações /eue e quem,,'a necessitan] tempo O(.S'(c) -- S(u)l. Colho(c«uda(s),u)
é le.,e. 2.g,'ande:a(ca?.da(s)) $ g,'a»dez«(u). O« se.ja, peso(s)=g,««reza(ca«'/«(s)) $
gi'ai}(/e:a(o)-g/'al (/e:a( cal(da(s))= /)eso(u). Logo. eiii cada coi'/a, as operações /eue e qlieól'a
necessitan] tempo O(.S(c) -- .'i'(.s)), Oli seja., o t.enll)o t.ot.al gast.o em t.odes operações /eue
e co/'fa ein um «Z,a/kl é O(IX /ll.

:'- 'p'''çã' ,'.«.'" "«:it- t.«.i,. o (ig ip..,wll . 1. q é . --«i«''' i'Cimo

vida. Como a aiest« (c«i.(/ü(ql,L,) é p«ada, e-leão g,a«(/c:alt,) < 2.g,a«(/ezalc-da(q)), e
po-t«to, lg (}«.OM) - Oll l Logo. o te«.po tot-l g«sto e«. tod«s as op':'çõ" ,'em-'
de uni aZ,a/a é O(lg ?? ).

Xs duas opera.ções co]]caíez]a necessita.n] tempo O(S'(c') .S''lu)). Colmo S'(s') $
1 + jlg/,e;.l.IJ S; 1 + jig/«:.'(«)J = 1 + S(',l. as op'-anão ««'«Z.»« de c'da «,'Z«
]lccessitain tempo Ol-S'(c') ,S'ls')), e O(lg7z) ein toda operação rEÓ«/b.

À op':'çào .:«.se,' necessit' tempo O (lg 21glglM) onde pe.se'(t') é o peso cle o
depois da. opeiaçà.o co/.Zíz. Como /)c.se(sl=/)e.se(.s') e /)c.$o'(c) $ /ie.se(c'), a. operação í/zse/'e

em unia ope''çào col'ía necessita- telllpo O (lg ZZÇlg(d). Logo. pala todas as open'ções
i/zser'e de uma opeiaçà.o aóa/h, é necessário tempo Ojig r?.l

Logo, é necessá.iio t.enlpo O(lg 77.l pata. tea.liza.i a open\.çà.o aó(q/I'l

Teoreiita 3.8 : C'onl a no\a. ilnplenlent.a(;à.o. l)o(lcilios i('l\lizl\.t c&\da. unia. da.s opetaçoes
soba'e árvores cliliâinicas eln l.eillpo O(lg /i).

Piora: Imediata a ])aitil dos teoienla.s :3.6 e 3.7

.Além cla a.pllcaçào em algoiitnaos pata. o pioblenla. clo fluxo nlaxlnao, tais es-
ttututca.s cle dados poclein ser a.plicacla.s a.o pioblenla. (la constiuçã.o cle aivoies geiadoia.s
mínimas e ca.o algoritiiio sinaplex pala tecles, enfie outros. Nlaiotes detallles poclenl sel
encontrados em llSI
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Capítulo 4

O ALGORITMO DE
GOLDBERG-TARJAN

Eiii 1986, Goldbeig desen\olveu uni algoiit.mo (ct. ISll de complexiclacle O(7z3), utilizando
a idéia de pié-fluxo introduzida poi I'iatzanov. .\ ptutii desse algoiitnlo, Goldbeig e
Tar.ja.n desenvolveram uma. versão i]iais sin]ples cona t\. n esnla. coniplexiclacle. Fazei)do uso
cle ái voltes clinâlalicas: os a.utoies iilelholaianl este a.lgoiitmo, obtendo uni, cle connplexidade
O l?z?71. log 1-=-1 1 . Neste capítulo x.:eienios detalha.cla.mente estes dois últimos algoritmos.

Piinleiianlente. ieclefinirenlos o conceit.o de ílttxo e pié-fluxo. de nianeil'a sinailat
à feita. no ca.pitulo 1. e inti'ocluzirenlos duas ol)er?\.çõos l)ásic'as. ..\ seguir. desci'c\rel'eDlos
um algoiitnlo bá.fico. (lue consiste llin(la.illeiil.alill(.lit.r ii \ ?\l)li(a(;ào iit(lisciiiniiia.cla. destas
operações. \.'elencos ente.o. uill ci-it.(;iio (IP cs(olll?l (l('sins ol)ct?i(:(bes. obt.('lido lliii algoiitnio
cle complexidade (,)(l?.31. l-'ina.Ingente. veículos }i lot-itt l totais soíist.ict\.da. dest,e algoiitnlo
que utiliza á.ivores dinâmicas.

Na última seção, seleciotiareinos todas as idéias deste algoiitmo que surgiram nos
algoiitmos descritos no ca.pít.ulo l.

4.1 Um Algoritmo Básico

Nesta seçào apresentaremos un] a.lgoiitnlo básico. (late seta. iefinaclo nas pióxil-nas seções.
Pala isso, faieinos algumas clefiilições e convenciona.lentos unia. notação siinilat à exibida
no capítulo l

Seja G' ( \' A) uni gi'a.fo oitenta.do .Y.}'' c \. t, C \''. e g ul-na.função



g v x v --, ?J?. Então gl.V. } l denota. a. seguinte solda

al.v.} l El: vll ,'. ,/ll
!/)e -\' x }

Além disso
gl«,-vl gl{«}, -VI e gl-V. .'l gl-v. {«}l

Note cltle. neste ca.pílula. trata.reinos cle funções definida.s sobre t/ x \

Definição 4.1 : tÍn a. rede GT é uma. cluádlttpla. IG.s,f,c), onde C,' = (1,',A) é um

gia.lo orientado. .s e Z são véit.ices distintos de \,' e c é unia. função, c : \.' x \,' -, W, tal
(l Lie :

c(u, tol =0se(u.LL:) C(\' x t l -4 e
c(u, tul > 0 se (u. tol C ,4.
Clhanlaremos s de vértice oi'irem, Z cle \.éitice destino e c de função capacidade.

Definição 4.2 : LrH] GT-fluxo llullla t-c.(lc (I'l' lr,'. .x. /.(.) r' (lcíiiti(lo ('omo uma. I'onça.o

./ : l x \.'' --.} >R t.a.l club:

11./(?,. LO) $ c(t,, tol l)a.ia todo it,. tc,l C \.' x t,
2lllu, lo) = .f(to: p) pa.ia to(lo (t,, tul C \' xl
3)/l\':ol =0 pata todo t'C l {s,[}

jiestiiçà.o de capacidade);
l iestriçào de antissiiTletiia);
l iestiiçà.o(le conservação).

Xlein disso, definiillos o valoi' do GT-fluxo ./ como sendo: ./l\,',ZI. Dizemos tainbem que
um GT-fluxo é ináxinlo se ./ teiii valor máximo.

\ iestiiçào de antissimetiia. elimina. a. possibilicla.cle cle existia fluxo positivo em
ambas as giestas de uin par ieveiso (u, tol e (LO, c'), elimina.ndo assim celtas dihculdades
técnicas. Além disso, com esta. restiiçào (antissinletlia): é possível toinlulai a. iestiição de
conseivaçào de forma mais siiiiples do blue a. leira. no ca.pílula 1, pois, note cine pala todo

{.t.CL

E ./'(':'. '') E ./'('''. :)
l tl,u)e.4 ( t,.;)e.'1

>..1 ./'( :'.''i + >= ./i
l ir.t.)C .'l ( i'.: ) € -'\

t' ) .rl\.''. .,l

Assim, é fácil vel (lue dada. uma. fede /? e unl fluxo ./ ein J?. conto definidos no
capítulo 1, o problema de encontra.t uin fluxo niá.cimo enl -R pode sei deduzido ao problema
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cle encontrar uin GT-fluxo iiiáximo numa. fede G7'. Note blue, se G = (}', A) é o giafo da
fede R = (G, s. t,c), então l)ast.a. este1ldei pala todo (c', tol C v x \,/ a função capacidade
c definida apenas pala. as giestas de (], definindo clu. 10) = 0 pata todo (u,tol g À.
Obtemos assilla uma iecle GT. e, claiameilte, uin GT-fluxo máximo ./' nessa fede define
um fluxo máximo ./ em B. Tal .f é obtido tomando-se ./(t,, tul = J'(t,, to) se ./'(u, tol > 0.

e .f(«, .«) = 0 se .f'(«, -«) $ 0.

Nota importante: Neste capítulo só tia.ta.tetllos de GT-fluxos em redes (;T. Pala
simplificam a notação. deste ponto em dia.nte nos teleiiremos aos G'T-fluxos simplesmente
poi fluxos, e às iecles GT, sinlplesmei-tte pol ienes.

O algoz'itmo cine eles('l'e\rel'emos, pa.i'ca. i'esolvei' o prol)lenda do fluxo lnaxlmo, utili-
zará uma força.o menos iestrit.a (lue a. ftulçã.o fluxo. e (luanclo esta. tuilçào satisfizer toda.s
as condlçoes cle fIltRo, ela sela a. soluça.o do ploblcnla. Ta.l fttliçao lecebeia o nome cle
l)i'e-fluxo c esta. definida a seoull'

Definição 4.3 : Se.ia. # = IG.s,Z.cl uma t('(l('. l:iii\ luiiçã.o ./ : \. x \,' --, # é um
pré-fluxo em J? se sa.tisfizei as condições 1 ) c 2) (1e fluxo (clefiniçà.o +.21 e a. seguinte
concliçào 3'):

:3')./'l\'', «l ? o. pala. t.odo t' C \, jiestiiçâ.o cle ilào negativida.cle)

Pala (luailLificain)os o (luc falta. pa.la. uill pie í]uxo sei uin f]uxo. definiien)os
excesso de (fi«xo e.n) --.« ~:é:tece

Definição 4.4 : Seja R = (G,s, í, c) uma fede e ./ un pié-fluxo en] H. Pata cada vértice
u. definimos excesso cle (fluxo ein) t,, c:(t,), cla seguinte ntaneira:

c:(t,l = ./'l\ . l

Observação: No ca.l)ítulo 1: pala descieveintos o }tlgorit.illo de lÇa.izcanov, definimos
pr'é-./7]]ro e excesso cle fluxo ein un] vértice. .4s defiiliçàes (lue a.piesentaienlos aqui sào
diferentes. devendo hcai claro (lue neste capítulo, estarias nos ieteiinclo às definições aqui
feitas, segundo Golclberg e Tai.dali.

\ icléia clo algoiitnio consiste ein 'enipuii-a.i-' fluxo cle uin vértice o com excesso
positivo até outt'o cine esteja. 'nta.is próximo' cle Z. Pa.ia. pocleiiiios clescrex/ei este pi'ocesso
apieselitaremos antes algumas definições.
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Definição 4.5 : Seja R = (G. s.Z,cl uma. rede e ./ uill pté-fluxo em R. Pala cada pai

lu,to), em \'' x t,'. define-se capacidade residual de (t'. tt.,). clenotada. pot ?'/(u,to), da
seguinte maneira:

,'.f(u, '«) = c(o, t«) -- ./'(«. '.).

Definição 4.6 : Seja. R = IG. s. í,c) uma rede e ./ um pré-fluxo em R. Dehnimos gi'afo
residual de ./ como sendo o grato G.f = ( \a, À/): on(le:

4/

t,' e
{l't,.'lp) C I''' X \'''l /'.fll'. {f'l > 0}

Cota o objetivo de estin[ai a distância. cle ui]] \,-é]'tece (lualquei ao véi'vice Z ou s,
definilemos iotulaçào válida.

Definição 4.7 : Seja. R = IG.s.t.c) unia. te(le e ./ unl pté-fluxo ena R. Unia ./

i'ovulação válida em R é clefiiiicla confio sendo uma. Ittiiçào (/ : \.,' -+ .Z+ U {(»} tal cine:
d(s) := 'il.;
d(f) = O;

d(u) 5; (/(lo) + l pa.ia. tacto {t,. tl.') C .4.r.
Clllainaieinos cle i'óculo de um vértice 1,. ao va.lot de (/lt'). Pa.ia. nà.o sol)recaliega.raios a
notação. chainaienlos siinplesillente de i'ovulação válida. devendo ficar clamo no contexto
dual é o pié-fluxo a. (lue est.a.idos nos tetetindo

Not.e (lue se (/ é uma iot.ulaçã.o \.á.lida. s(' (/(t'l < /1 ('1it-ào (/it,) é unia. cota. infeiioi
pa.ta a. clistâ.tecia. cle t' z\ / ilo gial'o icsi(Iria.l (.'/. Vct-('itlos (ltt(' (Ittl- t.tlt(- o (leseiliolzt.t clo

a.lgoiitmo. se (/(p) > lz então (/lt'l r? ó lllili\ (ola iiil('i-iot l) lra a distância. de p a. -s no

gia.fo iesidua.l.

\ seguir, definiiemos \'éi'vice a.uivo, (lue ut.ilizl\.temos iia clesciiçào clo algoiitmo

Definição 4.8 : Seja l? = (G'. s, Z,cl uma. iecle, ./ um pié-fluxo en] -/? e (/ uma iotulação
vá.lida. em R. Um vértice ativo é uln vértice t, ta.l (lue
« c \,' {.. {l;

d( ol < oo;
e(u) > 0.

O algoritnlo consistirá de duas o/)el'anões ó(ísllcas: t?rrt7ilii'/'a e I'ei'r'otu/a. A operação
emp?irra, enviará fluxo de ]u]] vértice ativo pata. un] outro. encluanto (lue a opeiaçao
r'erros?(/a aumentam'á o rótulo cle um vértice ativo. pa-ssível de auiiientação.
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pro cedimento eln/)ul'l'a( t'ér'lz:ce t'.lo l
i'ea/ Ó;

/'': E a.plicável quando: :K/

1" u ê aL\vo, ' l
[* - jku, 10] > ü e " ]
/* ./(«) «) + l. */
/# ./' é o pré-fluxo coiiente "/

.5 = min(e(u), 7'.f(t', to)l;
./'(u, to) = .f(o, to) + '5:
./'(tu, ul = .r(to. o) õ;

e( o) = e(u) .5;
e(tol = e(:«) + -5:

Definição 4.9 : Seja. R = (G, s, l.c) uma. rede e ./ um pié-fluxo ein R. Se uma. operação
em/){zl'r'a é a.plicada de o a. {o. clizeiilos (lue (o, tul fica. sagui'ada. se após esta operação
obtemos ./'(t,. ]o) = c(tp, tcl. .Aléi]a disso. un] clip/) li'/'ít aplicado de 1, a. to é dito saturados'
se ele satura it,. tol; e não saturados. caso coilt.bário.

pi'ocedimento i(/l-o/te/al l-e'///(( {')

réT'l.ice lul

/# E a.plicável (luaiiclo: '';/

I'': u ê a.\ivo e " l
/* V'to C V,('t,,tul C A.r:+ (/(t,) < (/lto) + l*/
/ã' ./' e o pt'e-fluxo coi'i'ente ;':/

d(«) inin(,,«)C.a, ((/(lo) + l )

Leira 4.1 : Seja # = IG.s.l,c) unia. fede, ./ uin pié-fluxo eiii R e d unia rotulaçào
válida. Se u é uni véi'tice ativo. então ou uni err Z)zll'r'a ou uin r'e7'1'0/zt/a pode ser aplicado
a 'u

Prova.: No ca.se ena cine nào podemos a.plici\.i o r/i?/;rlr/f/ ao \:éit.i(c a.tlx;o t}. temos cine
{to C \.' l l/(t;, tol > 0 e (/(t') = (/Itol + ] } :: ç]. ('oiilo (/ ó llil t\. iot.llli\.çâo \-á.lida- ente.o
Vto C V', (o, tol C .4.r ::> (/(ul < (/(tl.') + l. ('olllo I' ó al.ivo. /rl-/-o/-l//r/. é ?\.l)liga.xel t\ t)
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A seguia clescieveiemos o a.lgotitnio F'L L.VO-.-v.-! .V/:vO-B,45'/C'O. Este algoiitmo
recebe como entrada uma iecte e devolve um fluxo niá.xiino nesta. rede. Este buxo máximo
sela obtido a pai'tir de uin pté-fluxo (lue seta. altet'ado dinâmica.mente pelo algoritmo até
se tornar um fluxo niáxinlo.

algoritmo /'Z, L'.VO-/vA.\'/Ji40-B,4.S'/CO( ?'e(/e( G. s , Z , c) l

p'l'é-.R'lIXo J\
oe'rfíce u, to;

/# Inicializaçào do pi'é-fluxo à'/

pai'a todo (t,, t«) C (\''
/'(u, t«) = ./'(to. u) = 0;

para todo véi'vice co C \,

./'(s, tu) = c(s. tu);

./'ltu. sl = ./'(.s. t{,l;

s) x (\,

fa.-a

sl faça

/* Ttlicializa.çã.o dos rótulos ;'/

(/(s) = n;
pat'a todo o C \'

d('u) = 0;

q fnr:.

l:' wetaqâo :' l

enquanto ] tinta. opeiaçà.o bá.bica. a.plicá.vel faça
selecione uma opetaçao básica. e apli(lue-a.l

ietoi'ne ./

A seguir, daremos a. a.nálise cla. a coinplexiclacle do a.lgoritiiio e pi'ovarenios (lue o
mesmo é coiieto.

Lenda 4.2 : Duma.nte a. exe('ttçào (lo }\lgolit.illo. l)t\la (. \(l \ vói-t.i((- I'. o self rótulo (/(o)

nunca. decresce. Uma opera.çà.o /(I'io/u./a }\l)liga(la ?\ i' atiitl('iit?\ (/ll'l.

Piava: Segue imediatamente ol)seiva.ndo a. condiçà.o pa.ta. (lue a. operação ievvoia/a possa
ser aplicada a t;, e a atualização que á leira no rótulo cle u.

Lema 4.3 O algoiitmo nla.nténi a. rotula.çà.o vá.lida
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Prova: Suponlla (lue uma. odeia.çã.o ler'70Z?l/a seja aplica.cla. a L. Seja d a. iotulação antes
da. cala.macia. do lei'i'of-tl/a e (/' a iotulaçào a.pós a cha.mania. do mesmo. C:onao (/'(ol
min(..«)c..l,((/(w) + il: e (!'(IL') = (/(lo) pala todo tp C \ {t,}, temos que

d'(u) $ d(tol + ] = ./'(1«) + l Vto C l,' tal blue (i,,t''l C ,4/. C:onao
(/(to) $ d(t;) + l Vto C V' tal que (to,ul € À.f: usando o lema. 4.2. concluinios que

d'(m) = d(wl $ (/(t,l + 1< r/'(t,)+ l.

Suponha ágata que unia. open'açào ein/)? z'r'a se.ja. aplicada. de z} a. to. Se após esta
open'anão, (u, zc,l fica sagui'acta. esta deixa de pet'tencel a .4/, o (lue nà.o invalida a rotulação.
Se após a opeiaçào ern7)?17'i'a. (to. t,) passa a peitencei i\o novo ,4.r, como (/(z,) = (J(to) + l,
então (/(tol .$ (/(u) + 1. Clonlo a lotlllaçào inicial ó viíli(l?\.. s('gtic (lue t\. toLHIa.çã.o t'eira pelo

a.lgoiitmo permanece vá.lida

Teoren[a 4.1 : Seja. R = IC,'. s,Z,c) uma. ]ecle e ./ un] fluxo en] R. Ente.o, ./ é n]áxinio
se e somente se nào existe (a.minl]o orientado de s a / en] C.'/

Prova: Itnecliata a. pa.ini do cotoláiio clo teoienia. (lo fluxo má.cimo, x.isto no capítulo l,
observando q. ecluiva.lência cntte a. existência de um ca.ninho Odienta.do de s a Z em G!/ e
a existê[[cia. cle un] cantinho a.un]entacloi cle s a. / eni G'.

Lema 4.4 : Se (G. s, í, c) é unia fede. ./ ó um pté flu\o e (/ é tinta. lotulaçào válida, então
nào existe caminho orientado cle s a. t ein G.Í.

Pi'ova: Suponl]a. (lue exista.n] .s := t'o.t'l.'' ' . t'A. :: / t?\is (liic (t',.t';+ll C ,4J', para ã =
0.1,.. .,A: 1. C:onlo (/é unia iot.ulação vtíli(l&\. (/(.',l$ ./1.',+t)+ l. l,.,go. ./(.s) $ (/1Z)+k
Cloiiio d(s) = il e (/ltl = 0. eiitào A: ? l?. }\l)stti(lo.

Teor'enfia 4.2 : Suponha (lue o algoz'itmo tei'mine com d(t}) < oo, Vtp C \,/. Então o
pié-fluxo ./' é un-l fluxo tlaá.xinao.

Prova.: Se o algoritmo pá.la.. então nã.o existe operação bá.fica. a.plicável. Logo, pelo lema
4.1, não existe vértice ativo. Como (/(z,) < oo, Vu C \ . telhas pela. definição de vértice
ativo que elo) = 0, Vu C v {s,t}, ou seja, t é un] fluxo.

Pelo lema 4.2, o algotitnio mantém a. iotulaçâ.o válida.: e pelo lema 4.4, temos que
não existe caminho orientado de s até f em G.r. Portanto. pelo teoietlaa 4.1, temos que ./
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é um fluxo máximo

Lema 4.5 : Se ./ é tun pté-fluxo eni tina. t-e(le (6'. .s./.cl c' i' é uin vértice com excesso
pos[t[\ro, ente.o existe un] caiia]nl]o O]'lenta.do (le (. }\l.(; .s c']]] ('l'/.

Prova: Seja c, um xéitice cona c(t,) > 0.
S = {i C vl ] canlinllo orientado em C;/ de t, a. á} e S'
Suponha poi absurdo que i g S'. Então

s'

>ll:c(;) = }: ./'lv, il = .fl\ sl = .rls, .s'l + .fllg.
;es fes

/is,sl

Seja li,to) C (S, S'). Pela dehniçã.o de S, temos que (í: 10) g ,4.r, ou seja
I'.f(ã. 10) = 0. '- portanto. clá. tol = ./({, to). Logo. /(i. 1«1 ? 0. C:onlo .f(to.á) = --/(í,to),
temos que ./(to, i) $ 0. Portanto, E..s e(i) $ 0. Ctonio c(i) ? 0. Vi C .S e, t, C S'. temos
blue e(ul = 0. Absurdo.

Lema 4.6 : Em (dual(luel passo cla. execuçà.o do a.lgoiitnio t.ein-se (ltie, (/(t}) $ 2n --l
pala.t.odo t enl \

Piora.: Cloino (/ só se alt.eia ila ol)ctt\.ção /( ll-o/r//r/ (. rst l ó al)li( a(lt\ }\ vói-t ices at.avos, l)esta.
piora.amos o leira. pa.ia. um x-éiticc at.ivo. S( {, r tilivo (.iitào í (1'1 )' 0: logo, pelo lema 4.5
existe uin caminl)o orienta.do it, = t,o, I'i. . . . . I'x. = .-1 .'iii (.'.f. (::onio (/ é uma. lotulaçào
válida. (/(ul $ (/(sl + Ã:. Logo. (/(t,l $ }?. + il l

Lema 4.7 : O iiúineio nlá.xinio de operações I'ei«ioí?/./a. é 2r?.-- l pot vértice e (27z-- l)(?z--2)
eln toda. a cxecuçã.o do algoiitnlo.

Prova: Pelo len-ta. 4.6. o r(;fulo de un] vértice p é no tná.limo 271. -- 1, en] (lualquei passo
da. execução do algoritmo. Cloino a. opera.ção /'e/'/'oZi//a incrementa. o rótulo de um vértice
t; de pelo menos 1, e o i'óculo inicial cle t; é zelo (pois t, / .s), podemos a.plicai a apelação
r'er'l'ofK/a(ul no máxinao 2lz -- l vezes. Colho a. s e a. [ ità.o se ap]ica. ier'l'oía/a, temos blue
o núnleio máximo de operações /ei'/'ofl&/a é (11. 2)(27? 1) $ 2l?.'

Leira 4.8 : O iiuiiieio nia.xiliio de e/iz/)r/rlí/.s slll tua(lotes (' )i7z// (lllla.nt.e t.orla. a. execução
c[o a.]goritino.
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PI'o\râ.: Clonsidei'e dois \;él-t.Ices t' e ip. \.;alllos ('oito.at' o [lllnl(']'o (le r:-/]?/;]/]'/'r].s sa.furadores
ellZ7'e o e to listo é. de u' a. to ou cle to a t'l. Not-c (lu(' s(' f,a.is odeia.ções ocorrem então
lu, to) C .4 ou (tu. u) C .4. Suponl]a. (lue ]lum detelnlinaclo pa.sso clo algoritino, (u,m)
fica saturada pela operação e17}7) ll"i'a. Logo, cZ(o) = d(tol + 1. Pata ocoirei' uma nova
saturação entre u e LO, é necessário (lue unia opeiaçào er} p«z'ia tenha sido aplicada de o a
w. Se chama.amos de (/' a. rotula.çào dura.nte a. aplicaçã.o deste último em7)?z1'7a, temos (lue
d'rol = d'(D) + 1. Pelo leiloa 4.2, (/'(o) ? (/(u). Poi'tanto, (/(to) = (/(o) -- l $ (/'(u) -- l =

(/'(to) -- 2. Isto significa cine, pala ocoiier uma. nova. satura.çào enfie t} e 10, 0 rótulo cle lu
deve sei incrementado de pelo menos 2.

Analogamente, se ( 10. u) fica satuiacla pela opetaçào em/) 17'1'a, podenaos concluir
blue para ocoiiei unia nox/a. satuiaça.o entre u e to. o iotulo de -t} dex/e sel incieinentaclo de
pelo menos 2

Poi'tanto. entre dois e171pt//'''as sagui'a.doi'es ocotriclos enfie u e tu, (/(1,) +(/(tu) deve
ser incrementado de pelo menos 2

No ptinleito ít/n/iill'/'a a.pli('t\do entic i' (' il' tcittos (/11') + r/lií'l ? 1 . Pelo letra. 4.6

e l)elas cota(lições (le í\placa.l)ili(It\d(' (lo r/ll/)i/l /í/. t('fitos (ltt(' iio lill.lítio (/?l/}l//'l'a a.placa(lo
ente'e t] e 'to. (/(u) + (/rol < l]z :}. Eiit.ào. o ]]]]]]]('l'o itltíxiiiio (l(' (/ll/}lf/'/'r&.s sagui'adoi'es
entre -L- e to é 2.rz l

Logo, temos lel? 1 )?11 $ 2lz?77. e/lz/)? /"i'as sa.turca.dotes (luiante toda. a. execução do

algoz itmo .

LeRIa 4.9 : O número iiiá.xiillo cle cnz!)ll/'l'«.s nà.o satuiadoies é .llz27?z cluiante toda a
DI'n''l.,;. ,l. ,la.r....;ttnn\-.\u\'u swv v Lt-JLe>vl l vl l Rv-

Piova: Seja
d(«)

à.nalisemos o efeito cle cada. apela.çã.o básica. soba e a. junção o

Ena pilnleiro fuga.i. ve.la.Rios o eleit.o (le lliii ( /1//)írl/r/ iiào sat.lliadol sol)ie @. Su-
l)oillla (late 11111 erli.7)t(/'l'(l itào sa.t.tua.(lot s('.ja ttl)li(tt(1o (1(' i' ?\ il.. ( totlio 1111111 c/li./il(I'i'(l iiã.o

satuiadoi iliinle(z;l, I'/(t,. tt'l} = e(t'l. t.enlos (luc }\.l)ós ?\ al)licaçà.o desta. operaçà.o t; deixa.

de sei lml vértice ativo. logo (/(o) cleixaiá. cle lazer Falte da. soma.tília. Pol outro lado,
após a aplicação desta opeiaçào, caso [c' nào seja nen] s nem t, (/(tt;) faia paire da so-
matóiia, sendo d(tt;) = (/(u) -- l. Ou seja, @ clectesce cle l ou cle (/(t,). Portanto, após a

a])locação cle ui-n en /)tli'/.a nào satuiadol, @ decresce de pelo l-neilos l.
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vejamos agora. o eleito cle todos os eni/)li/lcl.s sa.tuiadoies sol)ie @. Se um ern7)rlr'va

satuiadoi foi a.plica.do de t, a to, então mime(ol. /'.f(t'. to)} = 7'/(t,,tl,l, portanto o pode
continuai atino e caso to iiào seja nen] s Hein Z. (/(tol faia parte da somatóiia. Clonao
(/(u) $ 27z 1, tenros (lue ó pode aunaentai cle no nlá.xinio 27? -- l unidades. Portanto, o
Lota.l de acréscimos a (P causados pelos e711f)tli"ras sa.tuta.dotes é no iiiáxinlo 27?z7t(2n -- l).

vejamos então, o efeito elas operações ier/oíi/./a. C:onlo toda vez (lue é aplicado
um I'erl'ofw/a a, o, u deve sei um vértice ativo. (/(u) $ 2i}. -- 1, então o total de aciéscilnos
causados pot ie1'70l?z/as é 110 ilaá.xinao (?z 2)(2?z 1). já. (late não se aplica. le7«10ízl/a nem
a. s ]lein a Z.

No início do a.lgoiit.silo o:: 0 e no decollel (lo iil(.brio o > 0.(1'onlo ca.(la. eln/)uz'ia
não satura.doi cleciementa. o de pelo nICHos 1. o iiúiii('l-o (le f/li/;uilr/.s ilà.o satuiadoies
nã.o pode sei maior' (lue o tot.í\.l cle a.ciésciiilos (luc o soltctt l)elos l(r'i-o/-l//fl.$ e crll/){ti"i'as

sa.tuta.dotes. Ou se.la. o nunieio ma.xlnlo de ( /}l/;l// líf.ç iiào s?\t.bica.clones c:

7' 2":,i(2,1 - 1) + (,' 2)(2,: [)

Cloino l?z > 1? 1. tcnlos

T' $ 4l?.21?2. 2l?z7?. + 2??z )7?. +2 $

lzl1?7 2(7z ljr2.+271.'z 5li.+2=
+l?'/l/ 2l}.'+212+2zz: .3ll+2 $4i7. ill.

Teorema 4.3 : O algorit.ino /?E L.'.VO-/\d,4,V//\./O-/3.-1.S'/(I'O é coiteto e iea.liza O(?z'77z)
operaçoes básica.s pala. en('otlt.ia.i o fluxo nla.xinlo

PI'ova, Imedia.ta.. a. pa.ruir do t.eotenla 1.2 (' (1os l(.lilás l.(i i'. 1.8 c l.Ç)

4.2 Uma Primeira Implementação

Note (lue no a.lgoiitnlo bá.fico, o coma.nulo "selecione uma. opeiaçào básica.'' pode sei
inlplelnentaclo de valias maneiras. Pata seleciona.t unia opeiaçào básica, necessitamos
fazei duas seleções: a. cle uin véit.ice ativo e a. opetaçà.o en] si. Nesta. seçào. veremos uma
maneira de selecionai un] vértice ativo e a open'açà.o básica. obtendo uin algotitmo de
complexidade O(?z:3).
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Precisamos incluir' algumas novas int'ornlações na estiutuia. de dados. Em pri-
meiro lugar', chamelnos um pai nào ordenado {u,to} de ai'esta I'ea/ se (u,to) C A ou
1.«, o) C 4. A cada atesta leal {u, to} associalelnos :3 va.lotes: c(u, zo), c('«, t,) e /(o, .«)(=

./(to, o)). Cada vértice D possuirá uma lista cle a.lestas reais {u,w}, incidentes a ele.
Desta nianeiia, cada atesta leal {u, tu} apateceiá. em duas listas, na list,a de u e na lista cle
tu. Além disso. cada. lista. possuir'á. uin ponteiro pa.ia. o cândida.to chamado coi«r'e7zte a
realizar uin em]) i'l'a; este ponteiro. no inicio. ('st.a.lá. al)ont.ai)(lo pa.ta. o primeiro elemento
da lista. Tal lista tem uma. oiclena.çà.o ai'bittá.tia.. filas lixa.

A seguir, temos a desci'irão da open'açào e/n7)rz/'l'rt-z'er'7'0Zu/a (aplicada a u), que
combina as duas operações (resolvendo o problema de selecionai a operação a ser aplicada
a u, quando este está selecioila.do), retornando o vértice zo tal blue {z;, m} é aresta leal
corrente da lista. de u no início cla aplicação da open'ação. O vértice zo será utilizado nlml
procedimento posteiioi.

função e irz!)z I'l'a-l'ei'i'oZ-t&/al -pél'fico u)
oe'/.vice lo;

/;' E aplicável quando -c' é un] \,éitice aLiA/o ]'/

/# / é o pié-fluxo contente */

tome a ai'esta cotiente {t}, !r?}. da lista cle atesta.s rea.is de l,;
se ./(«) = d(t.) + l e ,'.f(',. -«) > 0

então empt&l'l'a(u, to) /* e/ll/iitz','a é aplicável :'/
seiiao se {t), to} ilao e a. lilt.tília ?\tesa.a (la lisa.a. (le aicstas (le I'

então tto(lue aiest.t\ coitent.e ('oiieitl.c {l'. il'} l)olt\ l)t(;xiitla atcst.a da lista. cle u
sel'lao ta.ça. a. pt'ililc'li't\. tl.I'est.i\. (la llst.}\ (l(. I' a at('sl.}\. ( OI't'('itt.(' (l(' tf:

I'ei'loflé/a( t l=

retoi'ne w;

Precisarias nlostial cine a opeiaçào em7)ié1'7'a-rel'laia/a usa coiietamente a operação
reTraI,uia.

Lema 4.10 : .A opetaçã.o íni7)léi'i'a-r'e/'lof?l/a clla.laia. a operação /el'lol-tt/a somente quando
ela é iealmei:Lte aplica.vel.

Piava: Para aplicarmos a opera.çào /'e?'70/1t/a a uin vértice p é necessário (lue u seja ativo
e que pala cada aresta {u, to} da lista de t,, tenhamos ou (/(u) < d(w) + l ou r.f(t;, to) = 0.
A primeira condição é satisfeita pois o em])zir'l'a-l'ei'r'ofti/a só é aplicado a. vértices ativos.
vejamos agora porque a segunda condição é satisfeita«

No momento enl (lue e I'eira. a. ti'oca. da. a.rest.a. cot't'ent,e { {l, tu} pela. pi'óxinaa ai'esta
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da dista de o, ou d(u) < d(m) + ] ou 7'.f(u, t]') = 0. pois o eilz?)llr'71t nà.o pôde sei a])licado.
Se o emperra nào pôde ser aplicado poi(lue (/(t-) < (/(tt.') + 1. como d(to) nunca. desce,
enquanto o rerrotwla não fol' a])lacado a. u, esta. con(lição sela. mantida. Poi outro lado,
se o emperra não pede se] aplicado ])Dique 7'/(u, to) = 0, e esta condição não se mantiver
até a aplicação do rerrottt/a a o, então un] empu7'1a foi aplicado de to a u e neste caso,
d(««) = d(u) + l ou seja, d(u) < d(««) + 1. Portanto, a pa:tir do :momento da tro-,
em qualquer passo antes do re?'7'0fuZa sei aplicado a.o vértice u, ou d(t;) < d(w) + l ou
-/(«,'«) oco-'-'e.

Como imediatas-nente antes da aplica.çã.o da. apelação re7'70tu/a ao vértice u, o
ponteiro da lista de aresta.s de u já percorreu toda a. lista, com exceção da. última atesta
(mas nesta atesta, colmo o em?)wrv'a não pode ser aplicado, esta. aresta também satisfaz as
condições acima), pala cada vértice 10 tal que {u, to} está na lista de o, ou d(u) < d(to) +l
ou r/(o,w) = 0, e portanto, a. opeiaçã0 7'er7'0tu/a é aplicável a u.

Finalmente, resta-nos descrevem como fa.zer a seleçà.o de u]]] vértice a.tivo. Pala
isto. necessitanaos de dais unia. esttutui-a. de da.dos. Esta estiutula. cle dados é unia fila., F'.
que contém todos os \rélticcs a.t.avos. e sei'á. mania)fila.(la pelo pi'ocedinieiito (/esca7'iíl. Este
procedimento demove unl volt,ice da. fila e ?\.pli( \. l. ol)ct&\çâo íliz/)i/r'ra-ic/-zoíit/a. a.té (lue o
véiticedeixedeset ativootl o seu iót.ulo attinellt.(.. Noiiií(io./;' = {tc C \ --is,Zllc(s.tol >

0}. O algoiitmo cha.naa o ])locedimellto (/c.scíll'/r/ \.t.ó a. fila\. /? se toma.i vazia« .A seguir,
temos a descrição do piocediliaento descül'ía.

procedimento desça.7'/a(./i/a r' )
ue'rtÍce u, wl

/+ E aplicável qua.ndo F' 7é çl 'K/

ielnova o véi tece t} de r';
repita

w = emp u?'ía-7'ev'i'o ía/a( z, l;

se w tomou-se a.uivo durante a. operaçã.o em.p?i7'ra-7ev'70Z?t/a(t, )
então insira 10 em /'

até que e(o) = 0 ou (/(z,) a--:ne«ta;
se u ainda é atix,o

então insii'a. D enl F;

./* t, deve sei ativo */

A seguia, reescievenlos o a.lgorit.nlo/?/, { ,VO-;v..l ,V/::vO-/3.-1.S'/('0. incluindo a técnica
de seleção das o])eia.ções bá.saca.s e dos vértices a.t.avos. (lesciit.t\.s nesta seçà.o. Este algoiitmo
recebe o nome cle F'Z, U.VO-i4/.4 X/J4/0.f
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algoritmo F'Z, Z,/XO-it4.4X/MO/(rede(G, s, t, c) )

pré-Jtuzo J ;
t;értÍce u, w;

/# Inicializaçào do pté-fluxo +/
para toda atesta(u, co) C(I''

./'(u, to) = ./'(zo, ol = 0;
para todo vértice to C \'/ faça

/(', .«) = c(', u'l;

/(.«, .) = -./'(., .«);

s) x (\, s) faça

/+ Inicializaçã.o dos rótulos */

d(s) = n;
para todo u C \''-- s faça

./( u )

/'r Inicialização cla. fila. f' de vértices a.uivos
F' = {to C v -- {s,Íll cl5, tt,l > 0}

/

1* we:.qh * l
enquanto f' # 10 faça

(/isca?.la(F'); /* cllanla o procedimento en7,/)1z7'/a-r'ev7'0f?l/a :'/

retorne .f

LeRIa 4.11 : O t.einpo (lue o algolitino /?/, L',VO-/\-/.-l,V//\-/O.f necessita é O(7?7.771 mais

O( 1) por em7)7n"r'a Jlà.o sa.Lula.dor

Pi-ova.: Clllanienlos a. lista. de ra.lesta.s leais (le ujli vói-ti(c {' d(. L... .Após ca.da r-c-r'/.oZ-EZ/a.

a. lista. clo véi-vice t' loi pei(oii-idíl (Iti \s vc'zcs. lliii?l \lit.cs (l(. t\l)limo o lc/'lo/i/./a c outra
clLii'ante o I'el'l'oZü/a. Pelo leni \ l.T. o I'calo/í//a (i ?\l)li(}\(lo iio iliaxlillo 2/? 1 x.fazes pot
vértice. Porta.nt.o. o t.e]]]po gétst.o en] ol)ei \çõos /r li-o/l//rl. iticlttiti(lo os t.('iill)os (le peicoiiei
as listas é

l27} rl >: elz,.,l$1e,, 1l4i},.
uC \'' {s,f }

ou seja., O(771.v?). Logo: o tempo ga.sto pelo algoiit.nlo é Ol171r71 mais O(1 ) poi crlt/)l l"l'a

A])licando o leRIa 4.8. o iesttltado segue

Teorema 4.4 .\ coillplcxiclade clo algoz it.ino /?L (.í,VO-J4/.-1,V/]vO / é O(7?.2??2.l
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Prova: Imediata, a paitil dos lema.s 4.11 e 4.9

Na vaidade, a complexada.de do algoritmo r'L UXO-J14,4X/A/O-r é O(7z3), pois não
são necessários mais que O( 11.;) einp?17'?.as não satuiacloies. Para demonstiai esta afirmação
é necessário analisei o comportamento da fila /' (lembrando que numa fila, o primeiro
que entra é o piimeilo cine sai). Falemos isto a seguia

Def:inição 4.10 : Define-se passagem sobre uma. fila. indutivamellte, da. seguinte ma-
neira: Passagens l é a aplicação da operaçâ.o (/essa?'ía sobre todos os vértices da fila
inicial. Dado que a. passagem í está. definida, a. passagens i+ l é a. aplica.ção da apelação
desceria sobre todos os véit.ices inseridos na fila. duma.iate a 7)assagenz {.

Lema 4. 12 O núnleio lná.xinlo cle ])a.ssagens sobre a ali\. /? é 47?2

Pi'ova.: Seja. © = lnax{(/(t;)it, é a.tivo}. Pa.ia ol)tei o núnleio iliá.xinlo de pa.ssagel)s sobre
a fila /', contaie]]]os o nún]eio cle pa.ssagens en] (luc (I' a.ementa. se nlantéin inalterado
e diminui. Se a])ós unia. pa.ssa.gem sobre a hla, (b nà.o se a.It.eiou, ente.o é necessá.iio que
para todo u na fila tal que r/It') = (1). t- temia. deixtt.clo cle sei a.tido: além disso, deve existia
algum vértice t, na. fila tal que (/(t,l < (> e en] t, tenha.-se aplica.clo una /e7'/'ofu/a cle ta.l

maneira que d'(o) = (b , após 0 7'e7'ioftt/a. Portanto, neste caso pelo menos unia. operação
ze?'70fu/a deve tei sido a])lic.a.cla« Poi outro lado, se (1) aumentou, ente.o o rótulo de algum
véi'tece u, deve ter sido incienienta.clo pelo menos ila nlesnla (luantida.de cine ® au)llentou,
ou seja, novamente temos que pelo menos uni re7'/'o/.ü/rl deve ter sido a.plicado. Poi'tanto,
o núnleio total de pa.ssagens sobre a fila. tal (lue q) nào se altera. ou aumenta é no máximo
o numero de o])eiações le/vo/it/a club é no má.xinlo 2íiz. l)elo lema 4.T.

C[a.c]a. vértice poc]e plo\:o('a.l a.ciéscimos à. ]utlçào ® dc no má.xiino (277 -- ] ). C]onio
teliios (7? -- '9) veia.ices (late podem cl\usa.i &\.cresciillos ?\ (1). t.c-iiios (lti(' o t.ot.al de t\.ciesclnlos
a 4)énomá.xilll0(7? 211271 lj$ 2iiZ. Clolllo iio iní(ioü=0. c. q) 2 0 (11iiant.ea execução
do algoritmo. o ilúJlleio tot.a.l cle pa.ssagens en) (lue q) diiiaiiiui é no niá.xinlo 2?lz. Logo. o
numero iná.xinlo de l)a.ssa.geiis sobre a fila é 47?/

Teorema 4.5 .A conlplexida.(le do algorit.mo r'L (.'.VO-,v.-l.V/.4/0/ é O(7?3)

Piava.: Em lulla pa.ssagem sobre a fila /? sã.o executa.elos no niáxinlo v? crn./)?17'1a.s não
sa.tu]adoies, pois o ta.ma.nl)o má.xiii]o cla. hla. é ]? e (lua.neto uii] cri 7)una nà.o satuiacloi é
aplicado a. um véi'vice tp. o excesso de 1} se anula. e poi't.a.nto nào se a.pli(a. iiaa.is nenliulll
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emp?erra-rerroÍa/a a. u, até o final desta passagem sobre a. fila. Portanto, pelo lema 4.12,
temos que o número naáxinlo de empurras nào satuiadores é no máximo 4vz3. Pelo lema
4.11, segue o resultado.

4.3 Usando Arvores Dinâmicas
P

Nesta seção veremos um algoiitmo mais eficient.e (lue os descritos anteriormente, que
chamaremos de r'Lt/.VO-A4,4.X'/À402. A idéia funclan]ental deste algoiitmo consiste en]
iea.lizal vários e7np?17'7'as sinlulta.nea.dente. Ta.is eiiz7)ü7"1as simultâneos sã.o executados
eficientemente, diminuindo assina, o tema)o gast.o ei]] crr 7;? v"l'a.s nà.o sa.tuladoi'es. que é o
gai'galo da conaplexidade do a.lgoiitmo a.])i'esent.a.do ila. seçã.o a.ntel'ioi.

Note que se (t, = oo, t'i. . . . , t'x. = tu) é um caminho oi'tentado ]lo gtaío residual,
tal que d(t;í) = d(oi+l ) + 1. é possível passai nainle(t,),nlilllr(uf, u.+:) 1 0 $ i < Ã:l} buxo
de u até w i'ealizando uni em/)?/.i'l'a. dii'eto de u até to. Pa.la. poder passai a.lgunl fluxo, este
ca.ninho deve sei toiiiaa.do poi a.lestas admissíveis. cu.ja. definição forma.l está. a. seguia.

Definição 4.11 : Se.ja. X = ((-,'. s, Z,cl unia. I'ede, ./ ulll pté-Huno em R e (/ unia. iotulaçào
válida. eln -R. A atesta. coiient.e {p, to} de um véit.ice {' C \- {s,í} é admissível se

r.f(o, «,) > 0 e d(t,) = d(tt,) + l

A idéia. do algoJitn]o (onsist.e en] a.iillazeilt\i (t\nlinhos loiilaa.(los poi a.Festas a.d-
nlissíx/eis. Po(ledos aia.i s\il)gta.los de a.lesta.s a.(in)issí\;cis. I'oreni. pelas piopiieda.des dc
atesta.s admissíveis. estes subgla.los devem sei á.t\ odes.

Unha. boa. nla.Della (le guarda.i a.ivoies de arestas adnlissivets e usra.i a está'neura
de dca.dos de á.I'\rol'cs clinâ.illi('as apl'esent.a.da. no cal)it.talo :3. (lefiiiindo o cust.o (le ca.da

atesta. como sendo a sua ci\.paul(la.(le iesi(leal. (lol)) c'st.a est.iut.tua (le (la.(los. podemos
realiza.i urna se(liiência. de / apeia.ções sobre essas á.]\:oi('s en] tenlj)o O(/ log /\ ). onde /\
é o tamanho iná.Elmo dessas á.ivoies. Lltiliza.ieilios iiest.i\ seçào. as odeia.iões la.i-'. cízs/.o,

cusZomã7}, Zanz.ai}./zo: afia/f.-a, r.l/;i:ei'/a e /)o(/a. definida.s no ca.pítulo :3. Nest,a inox'a estiutuia
de dados, consideianios auf: a.s a.lestas das á.I'votos estão dii'ecionaclas ])aia. a raiz. e sc
{u, to} é «ma atesta cle ««]« á:~,o-e clinâ:«ica, co«] t'' =/«.ílt,) então o fl«xo .rl.'. «,l esta-á
aiiiiazena.do inlplicit.a.menu.e. ist.o é ./(t',?L,) = c(t-, tt') (l/.s/o(t,. lpl. Se {t,. tl,} não é unia
atesta. de uma. á.ivoie clinâlnict\.. elltào ./(t,, to) ou ./(tí,, t,) est,á. a.tma.zenado explicita.iiiente.

A seguia, teil]os a desciiçào da lunçà.o /)/'o.jc/í/lt'). (lue it]a.inda fluxo .Ip uii] vértice
atino z} até a. ta.iz cle sua á.lvore e poda as a.iest.a.s sa.tuiad?\s a.té (lue c:lt'l = 0 Oli l é ia.iz
da. á.lvore
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procedimento p7'0.feia( ue'7'tece t, )

ea/ Ó;
oe'7'vice i;

repita
.5 = min(.(«), c«to( -;t.n,.í«(:,)));
«íu«/áza(o, ---5) ;
repita

i= cusfomi7}( u) ;

pod«(i)
até que u =,'«i,(o) ou c«sío(c«í.«.{n(o)) > 0

até que «áz(u) = u ou e(u) = 0;

O algoiitnlo /'Z,L/,VO-Â/.4.V/À40e nla.ntém a mesma. fila /' cle vértices ativos e
chanaa. o procediment.o (Ze.scai'/.íz a.t.é (late a. fila. F' se tolhe va.zia.. como ila. seçà.o a.nterioi-
A diferença. funda.mental é (lue o procedimento (/e.scal-/.rl cllaina. o piocedinlent.o e7iz!)r&l'l'a-

rer['oíw/a-]za-(í]'uo]'e a.o invés de cl]ania.i o pioceclin]ent.o er72.f)t/r'ia-]e7'io/.t]/a. Alé]]] disso, o
p['ocedimento (/essa.7 Za. inse]'e t.odes os vé],ti('es (lue se t.oi'na.i'an] â.t.i\ros dui'ante a. aplica.çã.o
do emp?irra-i'e7'i'o/?l/a-l&a.-(ír'?;o/-c-. No início. as áivotes sào os véi vices isolados do glafo
(Ir. E O ])i'ocedinient.o e171./)'1/1'/'a-l'c l-l'o/'ü/a-/l.a-a/'rlol'( (lll(' cala.lula t\ t'otiila /z;z:cl'/a e I'az a.s
arvoi'es auli]entaien] cle taRJa.i]l]o. O t,a.n]a.nl]o das a.i \odes sela linatta.clo pot ui]] pa.ia.mel,io
/\' que será. escolllido i)dais t.aicle. .A seguia. temos a clesctição clo procedimento ein7)Tzvv'a-
re r I'ottt l.a - n a-ardo re .
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procedimento empur7'a-rervot?i/a-7za-árvore( ué7/.áce t, )

oe'rlice zo, ãl

/'k E aplicável qua,ndo o é un] véi'tece ativo */

/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*

*/.seja {u,to} a atesta. comente da lista. de u;
*/.se d(«) = d(.«)+ le ,.f(«,.«) > 0/* se {«, ««} é .dmissível*/

1 */. então se í«««/,o(',)+í«m««A.(«) $ /'
la */. então '«.:.,'Z«(u,««, «/(u, «));

* l. l«'ojet«k« )

lb */. senão /* la,na«/}.(o)+lam,««/..l«,l > Á' */

*/ . em7) «,'?'a( t, ) ;
*/. se to # s e «« # { e ,'«{;(z«) # iL'
*/. então p,o/eZa(to)

2*/. senão/* (/it,) <(/(t.,)+ l ou 7.f(t,,lo) =0*/
'p/. se {u, tc} na.o é a ultima. a.resta dt\ lista\. (l(, t'

2a. 'F/. então tlo(lue a. atesta. coiieilt.e { t}. t(,} pela próxiilaa. a.lesta da. lista. de
2b +/. senão/wÍp. to} é a. Últinaa.ai'esta. cla lista de u 'F/

I'/. fa.ça a. piinieira. a.resta. cla. lista de t} a a.lesta. coitellte cle u;
*/. para t,odo vértice ; filho de t, faça
'': 1. 'pod.ul.à.),

'': 1. i'ei' t'ot u.la.Ç l: ).

t

Teorema 4.6 O a.lgoiit nio f'Z t/,VO-a#,4 .V/i\./Oe é cotieto

Prova: Pai'a. isto. })ast.a. most.iainlos (lue e lícito a.pli(at t\ opera.ç.ão c/l;l:fi'/a. ou se.)a., cine

u é raiz de unia. á.I'voi'e e (ltie t' e tr nã.o estão na illesmi\. ái \..oie

Una véit.i(e a.t.ivo só ilào é i-aiz de llillt\ tírvoie ?\.pós a a.placa.çà.o do fn.:zcr'/a lca.se
la) ou do en,ptlr'/'a jca.se 11}). Dias a. odeia.çà.o pio.jc/r/ ó a.placa.da logo eill seguida. e esta
t.i'a.]]sfo]]]-ia. est.e vei:t.)c(? ]]]]]]]t] ]a.]z O]] ]]]i]]] vét{.i((' (Oli} ('x(('sso ilttlo

\''ejanaos porque t, e tp l ão estão numa mesnil- ái~ole. E fácil x;ei que (/l ,al:lzo)l $
d(tol. Como d(t,) = (/(tu) + ] e t' é raiz cle algunll\ áivoic-. ela llào pode sei a raiz cla á.ivote
que contém zo

Lenda 4.13 : A conl})mexi(lado do algoiiti)lo /?/,(.:.VO-,,v.-l,V//\./02 é O(n.T77 log /\') +
O(/log Ã), onde / é o nlímelo de iilseições na. fila r
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Prova: Para analisei a. complexidade do algoritlllo va.mos a.nalisar o tempo gasto em
todas as chamadas do en p /.r7'a-?'er7'0Zu/a-?7.a-áru07'e. E inaediato que o tamanllo máximo
de qua[quei árvore dinâmica é no máximo ]\'. O tenapo ga.sto em cada opeiaçào empurra-
rerrotaZa-na-á7'u07'e é O(1) mais o tempo gasto nas operações feri'oíw/a (caso 2b) mais o
tempo gasto nas operações poda ma.is o tempo gasto lias apeia.ções pro.feia mais o tempo
das demais o])eiações sobre áivoies dinâmicas clo piocedinlento.

O tempo Lota.l gasto eii] opera.iões i'c/'/'o/u./rl é Olilz.iz.). pela. delllonsti'açào do
lema. 4.11. O nunleio de o])fiações sol)ie a.ivores (liiiâi)lic?\s ('xeclit.a.das pelo /)rojo/.a. e da
mesma oi'della que o núlneio clc operações /)or/« exc(ut.a.das poi ele. O número total de
operações poda. é no máxilalo o núineio total de operações er ;z:e?'la executadas durante
todo o algoritmo. Através de uin raciocínio aná.logo a.o leito na. demonstra.ção do lema 4.8
podemos inferir que o ilúmelo máximo de operações evtzerta é O(n?7z). Logo, o ilúmeio de
operações sobre á.rvoies dinâmicas executada.s pelo piocedilllento projeZa mais o número
das demais opera.ções 7)o(/a. (ca.se 2b) é O(7z77?.).

As demais operaç.ões sol)ie á.rvoi es dirá.dicas executadas eni cada em7)?é?'v«-

r'e7'7'0tlí/a-7&a-di'uo,'e sào no llaáximo 3 l/ama«/70(z,): /a«}alz/lo(to) e ,'ai:(t.,)l. Pelo teo
lema 3.5, temos (lue o t.ellipo total ga.sto em toda.s a.s clla.nla.das do e7n7)ul?'a-7'ez'70íu/a-

na-áru07'e é O(n1.?7.log /\') + OI/'log /\'l: onde /' é o llúmeio de cala.nla.das do procedi
mento em])lir'/'a-l'e7'1'0íll/a-?za.-ííi'7,01-c. Por uni ta.ciocínio alia.logo ao da clenloilstlaçà.o clo
teorema 4.5, tenros cine /' = O(7?2.7?) + /. Portanto. a complexidade deste algoiitnlo é

0(7nn log /\') + 0( / 1og /\' )

A seguia': temos o lenlra crucial (leste ca.pit.ulo

LeRIa 4.14 o «ú««:. l, :";'-ç'" --« íil« /.' .: o(,,,,, + #)

Prova.: Unl vértice tl pode sci inserido na fila. club.ndo o seu iotulo e incienleJlta.clo. oti
quando ele se torna atino (sugeiiinos a.o leitor. a.conapanllai esta. denlonsLia.ção obsel\'a.ilclo
a. flguia. 4.11

Pelo lema. 4.7. o Jitlilleto cle vezes (lue ocoiie incienlent.o cle rÓLlllo é no nlá.cimo
2v?.2. Pot' outro lado. uni véu.ice pode tornar-se a.ti\o nos casos la e 11) do procedimento
ern7)zli'i'a-r'e7'7'0Zit/(i-ii(l-(ti'polo. O illllllelo (le iilseiçoes iia fila // ocoiil(las nos casos la. e

lb e igual ao numero cle operações /)o(/a ocos-iidt\.s ein t.o(las as cllanlada.s clo /)7'0.jef.a Jllais
uin pai'a. cada /)i'o.]fc/«, (]ue e igual ao nuiileio cle o(oileilcias (los c-a.sos la (- 11). O nl'enleio
nlaxlmo de operações /)oda e 2772.7z. O número cle ocorrências do ca.se la e no maxinlo 277zv2

jnúlTlelo de o])elações evz/cl'/.a). Rest.a-tios contar o ntlilleio de ocorrências do caso lb

v'a.nãos subdi\fidi] o caso lb eii] t.iês casos O l)iiilleiio (-aso (lue considera.ieillos
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é qua.ndo o ploccdimento 7)ro.jota(to) ca.usa. alguma. dia.nada. da. funçã.o 7)oda: isto ])ode
ocolier no máximo 27z?7t vezes. O segundo caso e (lua.lido o piocedinlento em7)71v'7a causa a
sagui'ação de {u, tol: este caso, pelo lema. 4.8, pod( o(oiiel ilo máximo 27???z l/ezes. R.esta-
ntes agora. analisa.i o terceiro ca.se, (lue e a nào o(Oliêitcia. de nenhum dos dois pilmenos
casos.

Para analisam este caso, vamos chamar de ,4. a. álvole a qual um vértice u pertence
e l,4 o número de vértices da áivoie Á. Além disso, dizemos que uma áivol'e 4 é grande se
ÁI > À e pequena, caso contra.iio. Assim, no início de cada passagem pela fila F', ternos

no máximo P árvores gia.neles. Se ocorrem o ca.se lb, ou .,4, ou .'{. (ou ambas) é uma
áivole grande. vamos consideiai apoia, mais dois subcasos dentro do último subcaso: o
primeiro, quando ,4. é uma ál vore grande e o segundo, quando ,4. é uma áivole pequena.

Considere o caso elii que .4. é uma árvore grande. Como o empa?'laia, w) não foi
satura.dor, o excesso de u se a.nulou: o (lue significa. (lue o piocedinlento er71./)tm'ia-7el'?'oZté/a

7za-a7'z;ore não sel'a aplicado inox/anlente a. u nesta. pa.ssa.geiii pela fila /?. Poi'tant,o, se /4t, se
alterou desde o início desta passagem pela. fila .F, ente.o conta.ieliios este caso através das
open'ações poda e enze7'ía ocoti-idos ma.is decentemente en] ,4«. Como cada 7)oda gei'a club.s
aivoies, nuas unia. ])ode ser despreza.da., pois e pecluena. e ca.(la. ell:z:el'fa gei'a. unam arvore
até o fim do algoz'itnio tei'eillos 110 tlláximo 1ll?.l?? (lesa.es ci\sos. Suponha. (lue .4u nà.o tenlla
se altei'ado desde o inIcIo dest.a passa.gene pela íili\ /;'. (loll)o iio ililcio (lesta\ pa.ssa.gera
pela. fila F tínlaa.Rios no nlií.xinlo {l} (lesa.as }ílvoies. l)('lo lcitta 1. 12. 110 \.lgotitnlo int.eii'o

t.ei-enaos no máximo êlC clest.es ca.sos.\

Conside['e ago]'a o ca.se en] cine A, é unha. á.ivore pe(luena.. Clonar estamos anali
sendo o caso lb, Á:., deve sei gta.nele. Como nà.o ocoiieian] chaii-ta.cla.s da. íunçà.o /)oda e
o eml)Kr7'a e nao sagui'adoi'. t.enlos (lue t.oclo o excesso de tJ f'oi ti'anal'eiiclo pala. a. I'alz de
A,,,. Como neste ]enla. estaillos (oilt.ando o número de inserções enl F' e ist.o ocos re só uma
vez para. a. ia.iz cle .4... poi pa.ssagenl ila. fila /:. po(lemos despreza.t as clelllals ocoiiencias
de ,4.. se] grande, nest.e caso. Pois.a.nt.o, pelo mesmo ia.ciocínio do caso a.nterioi. podemos
infeiii blue o número n[á.xi]]]o cle ocoi] ências dest.es ca.sos é 47?7/z + 91

Vamos apoia. sonlai t.acta.s as estima.uvas

27z2 + 2?zv71. + 272.v7? + 2n,/l? + 2i7.nl + 47777? + -- + 4T7 + 1111- = 27zz + l(i7?i?? + --1{ ' i{ !\

Logo, o ntlnleto dc i)lsc'içõc's iii\ fila\ /' o('''''+ ki
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ta 1 1 napa'n rl ,- i tl çpl-.-Àpc

n a. fila. /?

aunlel-tta

2ii.2 )
u fica ativo

nomeio cle
podas

l2i?z /l l

número cle ocos iências
clo ca.se l a

l2r,li?l
[lúnieio de ocoiiências

do caso lb

'+'

ocos'l'el'anl //or/a.y

l2r?l. /í )

e' rll/)'i/ i'/'r/ S;).L LI i'itCIOi-

(2«,,1)
( /izpizi'l-ü não satuiador

sem cansa.l /)o(Zas

{.. e u n'ia.
á.ivoie gia.nele

,{.. é uma
âl'\rol'c pequena

4., se alterou
l477z7? l

:lu lla.0 S('
alterou 4«, se alterou

l4«t,z )

4.. iiào se
alterou

Figura 4.1 Casos abordados na. clemonstlaçào clo leRIa. +.14
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Teorema 4.7 : Se escolhermos /f :: J=., a conaplexidade do algoritnio desta seçào

("s""d' á:.*,o-es di«â:nicasl é O l««. log (5))
Prova lineclia.ta, a pa-ini dos leillas 4.13 e 4.14

4.4 Comparando o Algoritmo de Goldberg-Tarjan
e os do Capítulo l

Nesta seçà.o. selecionaielnos as idéia.s dos algoiit.Rios (lesciit.os no ca.pílula l, (lue estão
pt'esentes no algolit.ino cle (;ol(lbeig e Tai'.mail

JL (leillollstl&l.ç(ao (lo temi('ill \ 1.1 iisti o i('ol('itt:i (lo lllixo l ltlxiiilo (l(J lrot(l e Fttl-

lçerson. O algoritnao de f'oi(l (, Fttllçeisoil ici\lixa attilt('titt\Cães sobre caniinlaos de .s a Z,
enquanto (lue o a.lgo]it.mo de C;oldbe]g-Ta.].ja.i] tei\liza }\.u iiient.anões sol)i-e ca.n]inhos cle ui]]
vértice a.tive a. u]]] x/éitice dual(luer.

Eclnloncls e l<a.ip usada.m a. icléia. (te dista.ncia. e est.a. é crescente durante a. execução
do a.lgoiitnlo. colho ocoric' no a.lgolitnlo de Clol(lbeig Ta.l.ja.n. Poiénl. a distância do
a.lgoiitnlo /?/\ é exa.ta. e é calcula.cla. a. cada. pa.sso da execuçâ.o clo a.lgoiitnlo. encluanto (lue
iio a.lgoiit.mo de C;olclbeig-'lai-.ja.]] é usa.cla. uma. (lisa.â.ncit\ a.proxima.cla. (iotulaçào válida),
cine e ma.ntida. doía.nte a execuqã.o do a.lgoiitnlo. Xla.is a.iil(la.. tanto ilo a.lgolltnlo /l;/\
quanto no a.lgotitino de Goldbeig-Ta.ljz\.ii. o ntlilleto (le sa.t.fiações é O(/?17zl.

\ idéia. cle distância ta.inbém ocoiie no algoiitnlo de Dinic, feias neste algoritiiio
a distância é nianticla. cinta.nte cada. ta.se. E interessante nota.r (lue Golclbeig e Taijan
abandonaiana a idéia cle fa.se. intt'oduzicla. poi Dinic: poténl. intiocluziiaiii a. idéia de
passagens sobre fila.

l.ia.tzanoxr introduziu a. iioçao de pie-fluxo. No1.(- (rio \ (lcítiliçao de pie-fluxo dc
l\.arza.nox/ e liõeiia.]llent.e cllí'ei'ent.c (lz\ (le (l.ol(11)(.t-õ (' I'alj?lli. .\l(lnl (listo. as open'a.çoes

realizadas na. lunçào Enz-/)i/;-/.r/ l íi-/frc- sà.o s('iiicllialitcs às ol)ciaçoes (lo l)iocedimento cm-
})'U' 1" t' (L .

\ssim colmo o a.lgoiitnlo de Goldbeig-Taijan, o a.lgoiitmo de Clleikasky realiza
aumentações de véi'vices aLivos pa.i'a. véi'tices quais(suei', iria.s cle maneira. muito difei'ente

Galil intiocluziu o uso de áivoles pala. teptesentai caminhos a.umentadoies

Gatil e Na.anlad usada.in iniplicitameiite á.i\,odes dinâmica.s; poiéni, com áivoies
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balanceadas, ao invés de alvores enviesa.da.s

O Algoritnlo de Sleatoi e Taijan usa álvotes dinâmicas, e neste caso, com áivoies
enviesadasl colho ]lo algoritnlo cle Goldberg-Tai.ia.n.

Shiloacll e vislllíin usa.iam hla. pala. gua.ida.i os vél vices a.uivos, a.ssiln colho Golo
berg e Taijan.

Provavel[nente, existe]]] outros pontos en] comum entre o algoiitmo cle Goldbeig
e Tai'jan e aqueles a.piesentaclos no capítulo 1; porém, a.cieclitamos cine os pontos opte
sentados revelam-n os alicerces clo algoiitnao de C;oldl)eig e Tai.jan.
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Apêndice .A.

Definições Básicas

Definição A.l : Un] grafo é un] pai ordena.clo l\.', .'l) onde \'' é um conjunto finito de
elementos cha.n)ciclos vértices e .4 é um con.Íuilto de elementos cha.inaclos ai'estas, onde
cada a.lesta é uln conjunto cle dois xéitices.

Definição A.2 : Um grafo ot'tentado é um pa.t ordena.do cle (\'',A) onde v é uin
co«j--::to h-ito .le ele-«e«tos cl:.:««clo; vértices e ««. .4 é -.-« co«.Í««to .le ele---e-.tos
chamados arestas, onde ca.da. a.lesta. é um pa.i oideila.do (le x,éitices distintos.

Definição A.3 : Um caiiainllo num giafo G = it/:H) é uma se(lilência da toinia
(uo,ai,ui,a2,...,a.:,o..) com /?z 2 0, onde os uf's sào vél-vices distintos cle G e aí =

{oÍ-i,ui} para i = 1, . . . , 71z sào arestas distintas cle G. Algunaas vezes, poi simplicidade,
i'epl'esentamos um caminho pela seqilência cle seus vértices (já club suas giestas ficam
inaplicitanlente definida.s).

Definição A.4 : Uin caminl]o orientado nuns grato orientado G = (V.Á) é uma

seqilência da forma(oo, al. t;i, a2, . .. , a., u.,) cona ll?. ? 0. onde os ui's sào vértices distintos
de G e ai = lui-l, oil para. i= ] . . . . , 1?1. sào giestas distintas de G. Como na. definição A.3,

poi simplicida.de, podemos representa.i uin ca.nainho pela. se(lilência. cle seus vértices.

Definição A.5 : Uin caminlao nuns grelo orienta.do G = l\,', ,4) é uma sequência cla
forma (uo, al, oi, a2, u2, . . . , ".., t,., ), com ??z ? 0, onde os t,i's sào vértices e af's sào arestas
de G' e, pai'a í - 1,. . ., ??} ou a. =(t;i-i, ui) ou a.- =(t,;, uf.i).

125



Definição A.6 : Seja G = (v,.A) uin grato (oiientacto ou nào), e c uin caminho em
G. O comprinaento ou tamanho de c é o ntllneto de giestas em c. Se -u e to sào dois
vértices consecutivos cle c. ente.o clizeilios (lue l, (tol é anterior (posterior) a to (u).

Definição A.7 : Se G = l\,'', .A) é uin gra.t'o joiientado) c té,o sào vértices distintos de
G, a distância de té a o é o colnptil-nento de um ca.ninho (oiientaclo) iiiínimo de t( a t;.
Se nã.o existe un] tal ca.ininllo, a distância é convidei-a.da. infinita..

Definição A.8 : Uni circuito Huna gia.fo (.' = it ..-tl ó liiili\. sequência. da foiiiia
luo,al,t'i,a2,u2,....a.,,u,.l com l?l ? :3. ta.l (luc t'. C \''. lt'o.ai,t't,a2,t'2,...,u.,.t) é

um caminho, uo = t;«: e {z;«. 1, t},,:} C A.

Definição A.9 : LTn] circuito nui]] giaí'o orientado G = lt'',.al é unia. se(liiência. cla
forma(t,o,a], t'], a2: t'2,. . ..a«.. .;,,.l com «z ? 2, tal que t,. C \, .(t,o,a-, t'i, a2, t'2,.. . . t,.:.] )

é um caminho, t,o = t',». a,, € .;1 e ««. = 1 ,..-i, l,,,:l ou a,,: = (t,«., c',,.-l ).

Definição A.IO : Se G' = (\'1 .4) é un-l hiato joiienta.do ou não), então dizemos que G
é conexo se pala (lua.iscluei dois vértices p. to C T.', existe un] caminho cle t} a to, em G'.

Definição A.ll : Um grato G' é unia ái'vol'e sc G' nào possui cii'coitos e é conexo.
Podemos distillguii uin vértice 7' cle G e dizei' (late 7' é i'aiz da. á.i'vote G'. Neste caso G é
uma. árvore cona i'aiz. ..\lénl disso. o tamanho (le unia. á.tvoie é definido como o número
cle seus vértices.

Definição A.12 : Seja. H ui]]t\. á.i\..ote co]i] i?\.iz /. c se.ialil .i . .r/ vóit.ices de .4, tais (lue y

está. iio caminho de =z: até I'. Ente.o. dizemos (lu(' .i- ó descendeiate de .l/ e :l/ é ancestral
de a

Definição A.13 : Se .,4 é uma á.ivoie cona raiz l e z é um vértice de .4. então dizemos
blue os descendentes cle ;r toLHIa.m unia subái'voi'e com ra.iz .t:

Definição A.14 : Seja. .4 unia. á.tvoie colei ta.iz, e .t,y vértices cle .4. Se {#,y} é uma.
atesta de H e = é descendente (le y, clizenlos blue :l/ é pai de ;t: (# = /)a{(=)) e .z; é filho de
y. Também dizemos (lue a. a.resta. (=, y) entra eni :l/

Definição A.15 : Seja .4 unia áivoie com ta.iz I', e seja.nl -:, y vértices distintos de .,'l e
diferentes de r. Dizemos cine z é irmão de y e blue a e :y sào irmãos. se pai(z)=pai(g/)
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Definição A.16 : Seja ,'{ unia áivoie com raiz. t,Im vértice z de Á, é uma folha se não
possui filhos, e nó interno. caso contiáiio.

Definição A.17 : Se.ia ,4 unia. árvore com ia.iz 7 . e .l uni xéitice (le .4. A profundidade
de # é definida indutivamente cla. seguinte I'opina:

f,«/}.«dÍd«de(") - l ;l.../:««dád«de(],"ál;: )) + i.

Se ÍZ; == 7'

caso conttáiio

Definição A.18 : Uma. á.ivoie com raiz é c.lia.fila.da balanceada se todas as suas folhas
têm a mesmca piofunclidadc

Definição A.19 : Seja .4 unia árvore com ia.iz, e R unia telaçã.o cle lidem estrita
definida sobre os vértices cle À. Dizemos (lue H é uma. árvore oi'denada pela relação de
oi'dem R, se cluaisquei dois vértices il'n)à.os sà.o conapa.iáx/eis pela i'elaçà.o R.

Definição A.20 : Seja A uma. á.ivore oi'dena.cla. pela. ielaçà.o cle ordem estrita R, = um
nó inteiro de .A e {=o,:z;i,..., .t:*} os falhos de a; ta.is (lue(;z:i,.cf+il C R, i = 0, 1,...,k -- l.

O irmão vizinho direito(esquerdo) cle :z;i(:t;i+l) é .l,;+i(;t:í). ; = 0. 1,...,Ã -- 1. Se z é
irmão vizinllo cliieito de y. eiità.o : e :l/ sà.o irmãos vizinllos. O vértice a:o(a:k) é o filho
mais a esquerda(direita) (le .z:. Sejam , e .y (luas folhas (la. á.ivoie .4. Se E e i7 são
ancestrais de .z e il/, lesse(ti\.a.illent.e. ta.is (lue T e J/ sà.o iltllàos. elltão dizeilaos (lue .t: está
à esquei'da(direitas (le .i/ se IF,!71 C n(lli.=1 C /?)
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.z\pêndice B

Glossário

pagina

a.dnlissível ja.lesta.) definição 4.11
a.ncestial definição A.12
balanceada já.ivoiel definição A.18
ái vote definição A.ll
blo(lutado(vértice) defillição 1.15
caçula(vértice) definição 2.2
caminho definição A.3
caminho (en] gtalo oiient.adol definição A.5
carninlio aumenta.(loi definição l.IO
ca.minho orientado definição A.4
caminho esclueido/direito definição 2.11
caminho de fluxo definição 1.5
capacidade (de coice) definição 1.9

capacidade tesiclual definição 4.5
circuito definição A.8
circuito (em glafo oiientadol definição A.9
colnplimento (de caminllol definição A.6
conexo (grifo) definição A.IO
corte definição 1.8
crédito invariante (é /\') definição 2.6

ctéclito inva.diante (sa.tislazl definição 2.5
descendente definição A.12
distância definição A.7
estado ievelso definição 3.3
excesso definição 1.16
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excesso definição 4.4
filho definição A.14
fluxo definição 1.2
fluxo definição 1.6
.F-fluxo definição 4.2

fluxo potencial definição 1.21
buxo proximamente ótimo definição 1.23
folha definição A.16
folha mais à direita/esclueida. definição 2.9
folha vizinha esquerda/dilecta. definição 2.10
função admissível definição 1.14
global biased(álvole) definição 2.12
global biased(áivole binária) definição 2.15
grato definição A.l
grato orientado definição A.2
grato induzido definição 1.13
grato residual definição l.ll
giafo residual definição 4.6
irmão definição A.15
irmão vizinho esquerdo/direito definição A.20
leve/pesada(atesta) definição 3.2
local biased(áivoiel definição 2.3
local biased(átvoie binária.) definição 2.14
micro fonte definição 1.19
minesquerdo definição 3.4
mindiieito definição 3.5
nó base definição 2.7
nó interno definição A.16
nó deferência. esquerdo/diieit.o definição 2.13
oi-denada.(áivoie) definição A.19
pai definição A.14
passagem definição 4.10
pié-fluxo definição 1.17
pré-fluxo defilaição 4.3
piimeilo vizinlao es(lueido/diieit,o definição 2.8
piimogênito(vértice) definição 2.2
profundidade definição A.17
posto definição 2.1
fede definição l.l
rede de fluxo definição 4.1
redução de fluxo definição 1.20
receberam fluxo (colljunto de vértices que) definição
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saturada (aresta) definição 1.12

saturador(empurra) definição 4.9
subárvore definição A.13
super camada definição 1.18
tamanho (de uni vértice) definição 3.1
tendeesquerdo definição 3.4
tendedireito definição 3.5
valor de um fluxo definição 1.7
vértice ativo definição 4.8
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-A.pêndice C

Sobre a Implementação

A implementação clo algoiitmo de Goldbeig e Ta.i.ja.n foi leira. com o objetivo de com-
plementam' o a])lendizado. De fato, cluiallte a. iml)lementa.çâ.o. as últimas dúvidas lotam
esclarecidas.

O ])[og[a.n]a íoi teit.o en] linguagei]] (. '. Elc, cst.}í con]l)letan]ei]te i])odula]izado e
é ])ossível utilizei' somente a biblioteca. de lunçõcs icleient.e à.s alvores enx/iesada.s ou à.s
árvores dinâmicas. O progianla é constituído dc 48 ltlódulos, elos quais 8 sào iefeientes
às alvores enviesadas. 22 sào i'eferentes às ái'voltes dinâmicas e o restante terei'ente ao
algoiitmo do fluxo máximo. Além disso, os conteúdos dos nós das á.r\.odes enviesadas e
da.s árvores dinâmicas sào totalmente configura.veia. O piogta.ina é constituído de a])]o-
ximadamente duas n-Li] ]in]las de código exigiu cerca. c]e ]30 bolas de piogianaaçã.o. O
computador utiliza.do toi um 'PC:-XT'(80S6) e o compilados utilizado íoi o 'TURBO(:' da
,Éiol'/a7}d: sendo (lue o modelo de conapila.çà.o ut.iliza.do loi 'laige' e o plogi'a.iria executável
gerado possui 1001'i bytes

Na piogia.nla.çà.o toianl utiliza.das n-cultas vt\.i-iá\.eis do tipo polir.aio e muitas
variáveis são alocadas dinaniicaiiiente. Desta. íornla.. nà.o loi necessái'io fazei' estimati-
vas de espaços de memória e o Lama.]]ho clo inaioi problema executa.vel pelo algoritn]o
depende do tamanho da. nlenlóiia da naá.(luiila.. No elitalit.o. isto tiotixe dificuldades na
bola. da. depuia.çà.o.

Ui[aa. das dúvi(las saitFtdas (Itiiaiito }\ ii)]l)lc]iiciil \(=ão loi ?\ despeito do it.em (lue

uilla t'olha. de unia. áivote eilviesa.(la iel)iescilt ?\. lst o gcroii ?t ol)scivaç;io (la página S!) a.pós
o lenda.3.3.

O piogtaiiaa. íoi tesa.ado. lla inalou pa.ite das \;ezes, pa.ia pioblenlas pequenos
cerca de 25 velhices e 40 arcstits e notou-se (luc pa.la. pioblenlas pe(luenos as aivoies
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dinâmicas não crescem'ana muito e que o maloi' empurra utilizava apenas 2 at'estas. Além
disso, não foi encontrado nenhum exemplo em que a operação empur7'a-re7'?'ofu/a-na-áru07e
recai no caso 2b. O maior exemplo testado possuía. cerca. de 300 vértices e 500 destas e
o tempo de execução foi de 5 horas. No entanto, esse dado nào é muito representativo,
uma. vez que não foi comparado com outros algoiitmos.
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