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Resumo

Neste trabalho estudamos vários problemas que envolvem homeomorfismo de gratos procurando
responder questões referentes à sua complexidade computacional e à existência de algoritmos
polinomiais para resolvê-los.

Dados dois gratos P e G, ambos orientados ou ambos não-orientados, um holneomorfismo de P
em G é um par de funções injetoras (m,g), onde m associa cada vértice de P a um vértice de
G e g associa cada aresta e = uu ein P a uln caminho de m(u) a nz(u) em G. Se os caminhos
que estão na imagem de g são dois a dois disjuntos nos vértices (nas arestas) então (m,g) é
um vértice-homeomorfismo (aresta-honieomorfismo) de P em G. Dizemos que a função m é o
vértice-mapeamento e que P é o grato padrão. Os ])roblemas estudados consistem ein decidir se
existe un] vértice-homeoinorfisn)o (aresta-homeonlorflsnlo) de P ein G. Os problemas diferem
em função dos dados de entrada, que podem conter o vértice-mapeamento e/ou o grato padrão
ou nenhum deles. Quando o grato padrão não faz parte da entrada dizemos que o mesmo é fixo.

Nesta dissertação estudamos relações entre aresta-hoineomorfismo e vértice-homeomorfismo. Al-
gumas destas relações são utilizadas para provar a ./V'P-co?rlpZefude de vários problemas de ho-
meomorfismo seno ])cidrão fixo. No caso orientado, para os problemas com padrão fixo são
conhecidos algoritmos polínomiais para apenas alguns padrões. Já no caso não-orientado, existe
um algoritmo polinomial que resolve o problema para qualquer padrão, mas este algoritmo não é
suscetível a uma implementar.ão eficiente. Isto ntotivou o estudo destes problemas com entradas
restritas a classes particulares de gratos. Apresentamos algoritmos polinomiais, em alguns casos
bem eficientes, para a, classe dos gratos planares.

Por último estudamos a complexidade de alguns problemas de modularidade de caminhos e
circuitos em gratos orientados. Estes resultados foram obtidos usando problemas de homeomor-
fisino com padrão fixo. Analisamos a complexidade desses inesinos problemas quando restritos à
classe dos gratos bipartidos e constatamos (lue esta restrição, em geral, não altera a colnp]exidade
destes problemas.

A maioria dos resultados que inencionanlos foram encontrados na literatura. Algumas das de-
monstrações foram simplificadas, outras focam detalhadas provendo lemas auxiliares e provas
de resultados apenas mencionados. Os estudos sobre a complexidade computacional dos proble-
mas de modularidade de caminhos e circuitos eln gratos bipartidos não foram encontrados na
literatura.



Abstract

In this work we study many problems concerning homeomorphisms of graphs, establishing their
computacional conlplexity status and exhibiting polynoinial algorithms for some of them.

Given two graphs P and G, bota directed or both undirected, a homeomorphisin of P in G
is a paio of injective functions (m,g), where n} mapa each vertex of P to a vertex of G and
g maps each edge e = uu in P to a pata from m(u) to m(u) in G. When the patins in the
image of g are pairwise vertex-disjoint (edge-disjoint) then (m,g) is a vertex-homeomorphism
(edge-homeomorphisin) of P in G. We say that m is the vertex-inapping and P is the pattern
graph. The problems studied here consist in deciding whether P is homeomorphic to G. We
consider all the variants which alise according to what we consider to be part of the input: the
vertex-mapping and/or the pattern graph may be âxed or not, or both may be left unspecified.

In this dissertation we study the relationship between vertex-homeomorphism and erige-homeo-
morphism problema. Some of these relations are used to prove the ./V'P-compZeteness of a number
of problems for which the pattern graph is not fixed. When the pattern graph is fixed, in the
directed case, polynomial algorithnls are known for only a few patterns; in the undirected case,
there exista a polynontial algorithm to solve the problem for any pattern graph, but the algorithm
is not susceptible of an eMcient implenientation. This faca motivated the study of these problems
with input restricted to special classes of graphs. We present polynomial algorithms, in some
cases very efficient, for the class of planar graphs.

Finally we study the complexity of ploblems concerning the existence of ])aths and circuits of
prescribed modularity in directed graphs. These results are proved using homeomorphism of
graphs. We algo analyse the colnplexity of these problems when the input graph is bipartite.
We prove that this restriction, in general, does not chance the complexity of these problems.

Most of the results presented here weje found in the literature. Some proofs were simplified;
others were detailed providing auxiliary lelnnlas and proofs of claimed results. The computatio-
nal complexity status of the problems on paths and cycles of prescribed inodularity ín bipartite
graphs were not found in the literature



Introdução

O conceito de hoilleomorfismo em gratos já existe há bastante tempo. Em 1930, K.
Ã'wratowski já usava este tern]o en] seu famoso artigo "Ol} fÀc copo/ogiva/ proa/em o/ z&oz&-

p/amar cumes" . Entretanto, apenas recentemente problemas envolvendo homeomorfismo
de gratos têm sido n)ais estudados. Desde 1978, diversos problemas deste tipo têm surgido
na literatura. Tais problemas podem ser vistos como uma generalização do problema de
encontrar camínllos em um dado grato. Daí o interesse por tais problemas. Dados dois
gratos P e G, ambos orientados ou ambos não-orientados, dizemos que um par de funções
injeto[as (m,g), onde r]} associa cada vértice de P a un] vértice de G e g associa cada
aresta e = uu e«] P a «m caminho en] G de m(u) a m(u), é u:n llomeomorflsmo de P
eln G'. Se os caminhos que estão na in)agem de g são dois a dois disjuntos nos vértices
(«'s a:.st.s) e:-tão («',g) é ---« «értice-l.o«.eo«,or6s:no (aresta-l-o:n":noras-no) de P

ein G. Dizemos que a função n} é unl vértice-mapcanlento e que P é o grato padrão.
Os problemas que estudaren)os consistem), de modo geral, em decidir se um grato P é
vértice-homeonlorfo (aresta-llonleon)orfã) a um subgrafo de G. Estes problemas diferem
em função dos dados que são fornecidos na entrada do ])roblema. Um problema possui
vértice-mapeamento fixo se o vértice-nlapeanlento é fornecido na entrada do problema.
Quando o grato padrão P não faz parte da entra,da do problema dizemos que o grato padrão
é fixo. Nesta dissertação, estudamos vários problemas que envolvem homeomorfismo de
gratos procurando responder questões referentes à sua complexidade computacional e à
existência de algoritnlos polinomiais para resolvê-los.

A primeira pergunta que abordaitlos neste traballlo é a seguinte: Existe alguma relação
entre os problemas que envolvem aresta-homeomorfisnlo e vértice-homeomorfislno? No
primeiro capítulo, logo após definir os problemas, analisamos estas relações. Tais re-
sultados foram originahl)ente apresentados por LaPaTlgA c Riuesf.

No segundo capítulo desta dissertação analisamos a complexidade dos problemas
de homeomorfismo seno padrão fixo, tanto no caso en] que o vértice-mapeamento é fixo
como no caso en] que este não é fixo, nas versões para gratos orientados e gratos não-
orientados. No caso en] que o mapeanlento é fixo, para gratos orientados, apresentamos
uma demonstração da ./V'P'- c07rzp/efKdc do ])roblema que é mais direta do que a de LaPaugh
e Rivest, embora as idéias utilizadas tenham sido as mesmas. Também demonstramos
que todos os problemas de homeonlorflsmo sem padrão fixo são .V7'-como/elos. Estes
resultados são devidos a Lapa gA e RÍ esí. Procuramos elaborar uma exposição mais
detalhada e didática dos mesmos.



Após saber que os problemas de hollleoinorfisn)o sem padrão fixo são ./v'P-completos,
pareceu-nos interessante estudar os problemas de llomeomorfisn)o com padrão fixo, bus
cando caracterizar os padrões para os quais o problema é fácil. Fazemos isto no terceiro
capítulo deste traballlo. Como veremos, no caso do problema do vértice-hon)eon)orfismo
com padrão e nlapeanlento fixo para gratos orientados existe uma tal caracterização. F'or-
[u7}e, HopcroP e Wy//ie usaram idéias e construções bastantes sofisticadas no artigo eln
que apresentaram esta caracterização. Procuramos deixar mais claras as idéias utilizadas
por eles. A caracterização obtida por FortuzLC, Hopcro/Z e W //ie mostra que o problema
do llomeon)orfismo cona padrão e mapeamento fixos para gratos orientados é difícil para a
maioria dos gratos padrões. Isto nos forneceu motivação para estudarmos a con)plexidade
deste problema quando restringimos a sua entrada a certas classes de grifos orientados.
Apresentamos alguns resultados a este respeito. A restrição a algumas destas classes já ha-
via sido investigada por Fortu71c, Hopc70./} c H/y//íc. R,ecentenlente, RobcrtsoT} c ScymoKr
conseguiram uin algoritmo polinomial para o problema do vértice-llomeomorfismo com
padrão e mapeamento fixos para gratos não-orientados. Este resultado é bastante interes-
sante, do ponto de vista teórico, pois não se sabia quase nada a respeito deste problema
até então. Discutiremos os principais resultados envolvendo esta classe de problemas.

No quarto capítulo estudamos problemas de honleolllol.fisnlo com inapeamento fixo,
para certos padrões fixos, com entrada restrita a gratos planares. Inicialmente, estudamos
o problema no qual o padrão consiste de k arcos disjuntor. Recentemente, SchrÜucr a
presentou un] algoritillo polinomial para este problema. Tal algoritmo é i-muito sofisticado
e seu interesse é mais a nível teórico, do que prático, pois é difícil conceber uma boa
implementação para o mesmo. O artigo en] que .SchrÜucr apresentou este algoritmo é
extremamente sucinto. Talvez devido à dificuldade para explicar cona detalhes as idéias
uin tanto engenllosas que forana utilizadas. Isto nos levou a introduzir alguns lemas com
o objetivo de elucidam alguillas das idéias utilizadas. Taml)ém procuramos demonstrar
alguns dos resultados mencionados sem prova. Visando, ainda, facilitar a compreensão
do algoritn)o proposto, recorremos a um exen)plo ilustrativo da execução de uma parte
do algoritnlo. Este artigo consumiu-nos um grande temi)o para sua compreensão, tendo
sido um desafio para nós, apresentar as idéias nele contidas de forma que o leitor as en-
tendesse e apreciasse a sua engenhosidade. Em seguida, estudamos o problema no qual
o padrão consiste de k arestas múltiplas entre dois vértices, na versão para gratos não-
orientados. Suz?lki, ,4Êama, /VisAizek{ apresentaram) em 1989 um algoritmo O(n log n) para
encontrar o número máximo de caminhos disjuntor entre dois vértices fixos em um grato
não-orientado planar de ordem n. Recenten)ente, Rípphausez&-Z,ipa, Wag7ter c WeÍÀe a-
presentaram un] algoritnlo linear para encontrar o ilúlnero naáximo de caminhos disjuntos
entre dois vértices fixos en] un] grato planar. Estes dois algoritmos utilizam idéias diferem
tes e bastante interessantes. Além disso, paiecen) possuir implementação n)uivo eficientes,
principalmente o segundo. Por estes motivos decidin]os apresenta-los en] detallles neste
nosso traball)o.



No quinto capítulo, os problemas de homeomorfismo com padrão e mapeamentos
fixos na versão orientada, para certos padrões em que o problema é .A/'P-como/eto, foram
utilizados para demonstrar que certos problemas de modularidade de caminhos e circuitos
em gratos orientados são ./V'?-como/elos. Os resultados básicos deste capítulo são devidos
a ,4rki7}, PapadimitrÍow e yannaAakis. Além destes resultados já conhecidos, apresentamos
alguns resultados não encontrados na literatura que obtivemos sobre a complexidade de
certos problemas de modularidade de caminhos e circuitos quando restringimos a entrada
do problema a gratos orientados bipartidos.
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Capítulo l

Conceitos básicos e definições dos
problemas

Neste capítulo apresentamos primeiramente alguns conceitos básicos da Teoria dos Gra-
tos e estabelecemos a notação a ser utilizada. Definimos a seguir os vários tipos de
homeomorfismo e os problemas que serão objeto de estudo desta dissertação. Nesta se-
gunda parte também convencionámos algumas notações, sobretudo quanto aos nomes dos

problemas que serão referenciados no decorrer desta dissertação. Na última seção, a-
presentamos alguns resultados que relacionam problemas de aresta-homeomofismo e de
vértice-homeomorfismo.

Neste trabalho faremos uso também de conceitos básicos da Teoria da Complexidade
Computacional. Não incluímos aqui nenhuma seção sobre tais conceitos já que a termi-
nologia utilizada segue exatamente a de Garey e Johnson l91.

1.1 Conceitos básicos e notações

A finalidade desta seção é fixar a terminologia e a notação relativas aos conceitos da Teoria
dos Gratos que serão utilizados nesta dissertação. A terminologia adorada se aproxima
mais a de Bondy e Murty ISI e, a menos de pequenas variações, coincide com a de outros
textos introduz(brios sobre gratos (14, 1 31).

l



2 CAPÍTULOS CONCEITOS BÁSICOS E DEFINIÇÕES DOS PROBLEMAS

Um grato não-orientado é uma tripla G = (y(7,.4G,@a), onde yG é um conjunto
finito de elementos chamados vértices, .4G é um conjunto finito de elementos chamados

arestas e d,a é uma função de incidência que associa cada aresta e de G a um par
não-ordenado {u,w} de vértices. Uma ta] aresta e será indicada, quando não houver
arestas múltiplas, por {u,w} ou uw. Com esta convenção, a função de incidência fica
implicitamente definida. As arestas associadas a um mesmo par de vértices são chamadas
arestas múltiplas. Um laço é uma aresta da forma {z;,o}. Um grato sem laços e sem
arestas múltiplas é um grafo simples. Um grato G em que yG = 0 é dito grafo vazio.

Os vértices u e to são os extremos da aresta uw. Dizemos que a aresta uto incide nos
vértices u e m. Dois vértices u e u são adjacentes se existe uma aresta com extremos u e
o. Chaman]os grau de um vértice u en] G, e indicamos grG(u) ou, simplesmente, gr(u),
o número de arestas em G que incidem ein t;, contando os laços duas vezes.

Uin grafo orientado Z) = (yZ), .4D,@o) é definido da mesma forma que um grato
não-orientado, exceto que a função de incidência d,o associa cada aresta a um par ordenado
(u, to) de vértices. Geralmente, chamaremos as arestas de um grato orientado de arcos.
Um arco (u, to) será indicado, também, por uto. Dizemos que um arco e = oto é um arco
de o para w e que e sai de u e entra en] to. Neste caso, o vértice z; é a cauda de e e to é
a ponta de e; tanto um como outro são ditos extremos de e. Indicaremos a cauda de e
por c(e) e a ponta de e por p(e). O arco 100 é chamado reverso de uw. Chamamos grau
de saída (grau de entrada) de um vértice u en] Z) e indicamos por grg(u) (grb(u))
ou, simples:Dente gT+(u) (gP'(t,)), ao «ú-mero de arcos e:n Z) que s-m de u (entram em
u). O grau de u em 1), denotado por grD(u) ou, simplesmente gr(u), é o número inteiro
g,B(«) + s,'b(«).

Eventualmente, dizemos grato quando queremos nos referir indistintamente a grato
orientado ou grato não-orientado ou quando o contexto permite distinguir se estamos nos
referindo a grato orientado ou grato não-orientado.

Um grato H = (}''H, .4H, V,H) é um subgrafo de G, e indicamos H Ç G, se yH Ç yG,
.4H Ç .4G e ÚH é a restrição de Üa a ,4H. Seja y' um subconjunto não-vazio de yG.
O grato (; -- },'' é o subgrafo de G obtido retirando de G os vértices que estão em y'
juntamente com as arestas incidentes nestes vértices. O grafo gerado por t/', denotado
por alv'l, é o subgrafo G -- (yG/y'). Seja .A' um subconjunto não-vazio de ,4G. O
grato (; -- .4' é o subgrafo de G obtido retirando de (7 as arestas que estão em ,4'. O
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grafo gerado por .A', denotado por CIÁ'l é o subgrafo G -- (.4G/.4'). Sejam GI e G2

dois gratos, ambos orientados ou não-orientados, então Gt + G2 é o grato cujo conjunto
de vértices é yGI U yG2 e cujo conjunto de arestas é .4Gi U .4G2. Seja G um grato e
e = uo uma aresta de G. O grato não-orientado obtido a partir de (.? pela contração
de uma aresta e = uu é o grato H em que yH = yG -- {u} e .4H =(,4G -- {zu: z é
adjacente a u em G}) U {uz : 3 é adjacente a u em G e não é adjacente a u; # u}.
Dado um grato G, a operação de inserir k vértices (novos) {t;i, . . . , ux;} em uma aresta

e = uo de G consiste em obter um novo grifo G' tal que yG' = yG U {oi, . . - , uk} e
,4(7' :: ,4(l/{UU} U {UUI, 01U2, . . . ,Uk--lUk) OkU}.

Dois gratos não-orientados (orientados) H e G são isomorfos se existem funções bi-
jetor.s é : ,4H --, .4G e d, : y# --, yG tais q- Ó(u«) tem extremos @(u) e ./,(«) (tem
Ú(u) como cauda e Ú(o) como ponta), para cada aresta uo em .4H.

Um passeio ein um grifo Gé uma sequência W =(t;o, el,oi,..., ek, uk), onde oí C yG,
para 0 $ i$ #, e ej = uj-iuj C ÁG, para l $ j $ k. Geralmente, indicaremos W apenas
pela sequência de seus vértices, ou seja, W = (uo,ui,. . . ,uk). Denotaremos por VW o
conjunto dos vértices de W e .41V o conjunto das arestas de W. Dizemos que }V é um
passeio de uo a t;kl que uo é o inicio e OA; é o fim de W. Os vértices uo e oi; são os
extremos de W. Os vértices ul,...,uk.i são os vértices internos de W. Dizemos

que o passeio W passa pelo vértice u{, 0 $ i$ k, e pela aresta ej, l $ .j $ k. O

comprimento de um passeio W, denotado por IWI, é o número de arestas em W'. Um
passeio de comprimento nulo é chamado degenerado. Um passeio mínimo entre u e m
é um passeio de menor comprimento possível entre u e to.

Uma trilha é un] passeio cujas arestas são distintas. Um caminho é um passeio cujos
vértices são distintos. Unl passeio é dito fechado se tem inicio e fim iguais. Um circuito
é uma trilha fechada de comprimento não nulo cujo inicio e vértices internos são todos
distintos.

Cabe aqui ressaltar que a definição de passeio (caminho, circuito) num grato orien-
tado, como acabamos de apresentar, não segue a terminologia usualmente adorada. Para
muitos autores, esta é a deânição de passeio reUnIRÃo, cÍrctzito,) oHentado.

Em um grato orientado .D, um passeio não-orientado é uma sequência da forma
W = (uo, el, t;i,. . . , ek, uk), onde cada uf é um vértice de Z) e cada ej é um arco de Z) cujos
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extremos são uj e uj-l. Note que podemos ter ej = t;j-it;j ou ej = ujuj-i. Dizemos que
W passa por ej no sentido corneto se ej = t;j-luj. Analogamente ao caso de passeio,
define-se caminho não-orientado e circuito não-orientado.

Uma seção de um passeio (passeio não-orientado) W = (oo,el,ui, . - . , ek,t;k) é uma

subseqiiência (t;i,ei+i,ui+i, -.-,ej,t;j), com 0 $ i $ J $ k. Indicaremos a seção de

um passeio W entre os vértices u e u por Wlu,til. Sdan] Wi = (t;o,e],ui,...,ek,uk)
e W2 ' (uo,al,ul,..., al,ul) dois passeios (passeios não-orientados) em G tais que
uj; = u.. Chamamos concatenação de Wi e Wa o passeio (passeio não-orientado) W' =
(oo, ei,ui,. .., ek, uk = uo,al,ul,. ..,al,ul) e o indicamos por WI W2.

Um grato orientado sem circuitos é cllanlado acíclico. Note que tal grato pode ter cir-
cuitos não-orientados. Unl grato orientado Z) é transitivo se para quaisquer três vértices
distintos u, t;, m ein Z), sempre que uu C .41) e uw C .4Z) tem-se que uto C .41).

Dizemos que dois passeios Wi e W2 são disjuntos nos vértices ou, simplesmente,
disjuntor se os vértices de W] e W2 são dois a dois distintos, com exceção, eventualmente,
de seus extremos. Os passeios Wi e W2 são disjuntos nas arestas se ,4wi n .4w, = ü.
Uma coleção de passeios disjuntos nos vértices (nas arestas) é unia coleção de passeios em
G' que são dois a dois disjuntor nos vértices (nas arestas).

Se (.; é um grato e s e t são vértices distintos em unia mesma componente de C,
dizemos que um subconjunto X C yG/{s, t} é um corte que separa s e t se em G -- X
não existe nenhum caminho de s a t.

Dois vértices u e to em uin grato não-orientado (orientado) estão ligados se existe
um passeio (passeio não-orientado) de u a 10. A relação de ligação é uma relação de
equivalência sobre os vértices do grato e os subgrafos gerados pelas classes de equivalência
são chamadas componentes do grato. Um grato que possui uma única componente é
chamado conexo; un] grato com mais de unia componente é chamado desconexo.

Uma floresta é un] grato não-orientado (orientado) sem circuitos (sem circuitos não-
orientados). Uma árvore é uma floresta conexo. Dada uma árvore T podemos fixar um
vértice r como sendo a raiz de T. Neste caso, dizemos que T é uma árvore com raiz
z'. Se t; é uni vértice de uma árvore T cona raiz ?', então os vértices de T que estão no
caldinho (caininllo não-orientado) de I' a o, exceto o, são chan)idos ancestrais de u. Os
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vértices que têm grau um em uma floresta são chamados folhas e os demais vértices são
chamados vértices internos da floresta.

Unl grato G é bipartida se VG' pode ser particionado em dois conjuntos h e V2 tais
que toda aresta de G tem um extremo em H e outro em Va. Denotaremos um tal grato
por G(K, V2). Se 1%l = n, IV2 = m e G(H, V2) é um grato não-orientado simples com
nm arestas, então (?(H , V2) será denotado por /{m,..

Um grifo G é dito planar se pode ser desenhado no plano (representando vértices
por pontos e arestas por curvas ligando seus extremos) de modo que suas arestas se
interceptem apenas em seus extremos. Quando um tal desenho é dado, dizemos que o
grato G está imerso no plano. Uma curva de Jordan é uma curva contínua que não
se intercepta. Dado um grifo G imerso no plano, dois pontos z e y do plano são ditos
conectados se não estão em G e podem ser ligados por uma curva de Jordan cujos
pontos não estão em G. Para um tal grato G, a relação de conexão é uma relação de
equivalência sobre os pontos no plano não pertencentes a G; suas classes de equivalências
são as faces de G. Note que uma das faces é ilimitada. Esta face é chamada face externa.
Denotainos por FG o conjunto das faces de G. O passeio fecllado que "contorna" uma
face f' em G é chamado fronteira de F'. Indicamos por yf' (,4f') o conjunto dos vértices
(arestas) que estão na fronteira de r'. Note que cada arco a C .A-D separa duas faces de
Z): convencionaremos que a face à esquerda (direita) de a é a face que fica à esquerda
(direita) de a quando caminhamos sobre o arco a indo de c(a) para p(a). Dado um grato
não-orientado (orientado) G, podemos definir um outro grato G', cllamado dual de G, da
seguinte maneira: para cada face F' de G existe um vértice F"' de G* e para cada aresta
e de G existe uma aresta e' de G'; existe uma aresta com extremos .rq' e .rT (um arco de
rq' para ry') em (-;* se, e somente se, as faces Fi e F2 são separadas pela aresta e em G
(FI e F2 ficam à esquerda e à direita de e em G, respectivamente).

1.2 Homeomorâsmo em grafos

Dados dois gratos P e G, ambos orientados ou ambos não-orientados, dizemos que P é
homeomorfo a G se existe um par de funções injetoras (m,g) tais que m associa cada
vértice de P a um vértice de G e g associa cada aresta e = uo em P a um caminho em G de
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m(u) a m(t}), não-degenerado. Dizemos, neste caso, (lue (m,g) é um homeomorâsmo
de P em G. Usualmente, nos referiremos à função m por vértice-mapeamento ou,
simplesmente, mapeamento. O grato P será chamado grato padrão.

Sejam P e G dois gratos, ambos orientados ou ambos não-orientados. Dizemos que P
é vértice-homeomorfo (aresta-homeomorfo) a G se existe um homeomorfismo (m, g)

de P em G tal que os caminhos que estão na imagem de g são dois a dois disjuntos nos
vértices (nas arestas). Neste caso, dizemos (lue (m,g) é um vértice-homeomorfismo
(aresta-homeomorfismo) de P em G. Usaremos a notação P <y G (P <.4 G) para
indicar que P é vértice-homeomorfo (aresta-homeomorfo) a G.

Z y

Figura 1.1: Exemp/o de gratos P e G tais que P <y G e P <..i G

Sejam P e G dois gratos, ambos orientados ou ambos não-orientados, e m uma
função injetora que associa cada vértice de P a um vértice de G. Dizemos que .FLé
m-vértice-homeomorfo (m-aresta-homeomorfo) a G se existe uma função injeto-
ra g que associa cada aresta de P a um caldinho de G tal que (m,g) é um vértice-
homeomorfismo (aresta-homeomorfismo) de P em G. Neste caso, dizemos que g é um
m-vértice-homeomorfismo (m-aresta-homeomorfismo) de P em (?. Usaremos a

notação P <y,« G (P <.4,« G) para indicar que P é m-vértice-homeomorfo (m-aresta-
homeomorfo) a G. Cabe aqui notar que, a rigor, deveríamos dizer P é (aresta) vértice-
homeomorfo a um subgrafo. de G mas, por simplicidade, omitiremos propositadamente o
termo subgrafo.

Vale observar que uma definição alternativa, porém equivalente, para o conceito de
vértice-homeomorfismo tem sido usada na literatura. Por esta definicão alternativa, um
grifo P é t;éNice-homeom07/0 a G se for possível obter, a partir de P, um novo grato P'
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isomorfo a um subgrafo de G apenas inserindo vértices ao longo das arestas de P. Nós
preferimos a definição em termos de caminhos de G pois assim o problema do vértice-
homeomorfismo pode ser visto como uma generalização do problema de encontrar cami-
nhos em G e assim poderemos naturalmente usar diversos algoritmos já elaborados para
este último problema.

1.3 Os problemas

São vários os problemas na Teoria dos Gratos que envolvem o conceito de homeomorfismo.
Estes têm sido investigado desde 1978, sendo vasta a literatura a respeito. Passaremos,

neste momento, a definir alguns destes problemas. No que segue, ambos os gratos P e G
são não-orientados.

Problema do aresta-homeomorfismo(PAH)
Entrada: Dois gratos P e G.
Pergunta: P é aresta-homeomorfo a G ?

Problema do vértice-homeomorfismo(PH)
E7 irada: Dois gratos P e G.
Peru nta: P é vértice-homeoinorfo a G ?

Problema do aresta-homeomorfismo com vértice-mapeamento fixo
(PAnF)
Entrada: Dois gratos P e G e uma função injetora m de yP em yG.
Peru nta: P é m-aresta-homeomorfo a (7 ?

Problema do vértice-homeomorfismo com vértice-mapeamento fixo
(PHF)
Entrada: Dois gratos P e G e uma função injetora m de }''P em \''G.
Peryanta: P é m-vértice-homeomorfo a G ?
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Problema do aresta-homeomorfismo com padrão fixo F'
(PAH com padrão P)

Entrada: Um grato G.
Peryunfa: P é aresta-homeomorfo a G ?

Problema do vértice-homeomorfismo com padrão fixo P
(PH com padrão P)

Entrada: Um grato G.
Pergunta: P é vértice-homeomorfo a G ?

Problema do aresta-homeomorfismo com padrão fixo P e vértice
mapeamento fixo (PAHF com padrão P)

Entrada: Unl grato G e uma função injetora 11} de yP en} VG.
Peru nla: P é m-aresta-homeomorfo a G ?

Problema do vértice-homeomorfismo com padrão fixo P e vértice
mapeamento fixo (PHF com padrão P)
Entrada: Um grato G e uma função injetora m de yP em VG.
Pergunta: P é m-vértice-homeomorfo a G ?

Todos os problemas enunciados acima possuem a versão correspondente para gratos
orientados. Tal versão, onde os gratos P e G são ambos orientados, será denotado pelo
mesmo nome mnemónico seguido da letra O. Assim, por exemplo, PAH-O denota o PAH
para gratos orientados.

O grato G que faz parte das entradas dos problemas acima será chamado grafo de
entrada. Observe que o grato P, também, faz parte da entrada de alguns problemas.
Porém nós o chamaremos, genericamente, grafo padrão.

Note que no caso em que o grato padrão é fixo, a cada tal padrão corresponde um
problema distinto.

Tendo introduzido os vários conceitos e prol)lemas sobre homeomorfismo, passaremos
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a responder, na próxima seção, a seguinte pergunta: existe alguma relação entre os pro
blemas que envolvem aresta-homeomorfismo e vértice-homeomorfismo ?

1.4 Vértice-homeomorfismo x aresta-homeomorâsmo

LaPaugh e Rivest j121 estudaram as relações entre os problemas que envolvem aresta-
homeomorfismo e os que envolvem vértice-homeomorfismo. Nesta seção estudaremos
estas relações. Veremos que no caso em que o padrão P não é fixo, existem reduções
polinomiais diretas dos problemas de aresta-llomeomorfismo para os problemas de vértice-
homeomorfismo. Isto tanto no caso de grifos orientados ou não-orientados e com ou sem
vértice-mapeamento fixo. Para dar uma visão global dos resultados desta parte, no final
desta seção apresentamos um resumo esquemático dos resultados, indicado na Figura 1 .3.
Nesta figura as setas tracejadas indicam as reduções (de um problema A para um proble-
ma B) que faremos nesta seção. Para facilitar uma consulta posterior, seria interessante
que o leitor indicasse nas setas os números dos teoremas correspondentes à redução.

O primeiro resultado que veremos é sobre a redutibilidade do PHF-O para o PAHF-O
O leitor que já estudou o teorema de Menger reconhecerá o "truque" utilizado. As re-
duções seguintes serão de problemas de aresta-homeomorfismo para problemas de vértice-
homeomorfismo.

Teorema 1.4.1 0 P#F'-O pode ser po/i7 0mia/mente reduzido ao P.4//.1?-O

Dem: Sejam P e G os gratos de entrada para o PHF-O e seja m o vértice-mapeamento

de yP a yG que foi fixado.

Inicialmente, faça G' = G e substitua cada vértice # em G' pelos vértices c(z).e p(z).
Acrescente em G' um arco indo de c(z) para p(a). Finalmente, faça os arcos que entravam
em z entrarem em c(a) e os que saíam de z saírem de p(z). De modo análogo, construa
P'. Sem(,) e«tãofaçam'(p(,)) m'(c(,)) = c(y).

Claramente, P <v,,. G se, e somente se, F" <.4.., G'

D
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Figura 1.2: Introdução de "sw;tchs" em G

Antes de prosseguirmos com o estudo das relações entre vértice-homeomorfismo e
aresta-homeomorfismo vamos definir uma operação sobre um grato (orientado ou não-
orientado) para tornar mais clara a demonstração do próximo teorema.

Seja e = uu uma aresta en] um grato (orientado ou não-orientado) G. Se ki, k2 > 0
a operação de inserir em e É] vértices próximos a u e k2 vértices próximos a
u consiste em substituir em G a aresta e pelo caminho(u,ui,...,uk.,u:,...,t;j;,,u). Na
Figura 1.2 são inseridos em e dois vértices próximos a u (ul e u2) e dois vértices próximos
a u (oi e o2). Se ki = 0 e X;2 > 0 então tal operação consiste em substituir em G a aresta
e pelo caminho (u,t,i,.--,uk,,o). Se ki > 0 e k2 = 0 então tal operação consiste em
substituir em G a aresta e pelo caminho (u, ui, . - . , uk: , o).

A próxima demonstração é bastante interessante, pois mostra que, com um pouco
de engenhosidade, podemos fazer com que caminllos disjuntor nas arestas em um grato
correspondam a caminhos disjuntos nos vértices em um outro grato.
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Teorema 1.4.2 0 PAH-O (PAHF-O) é polinomialmente redutíoel ao PH-O (PHF-O)

Dem: Sejam P e G os gratos de entrada para o PAH-O (PAHF-O)

Suponha inicialmente que o vértice-mapeamento não é fixo

Iremos modificar o grato G criando uin "switch" para cada vértice de modo que cami-
nhos disjuntos nas arestas contendo um vértice interno em comum possam ser transfor-
mados em caminhos disjuntos nos vértices usando caminhos existentes no "switch" que
evitam este vértice. Considere um vértice y do grato G. Insira gr+(y) vértices próximos
a 3/ em cada arco que entra em y e g7''(y) vértices próximos a y em cada arco que sai
deste vértice. Veja a Figura 1.2. No novo grato G, cada arco original entrando em y é
"conectado" a todos arcos originais saindo de y adicionando um arco, que chamaremos
arco de conexão, de cada vértice inserido neste arco para um dos vértices inseridos em
um dos arcos que saem de 3f. Em cada vértice inserido nos arcos que saem de g/ entra um
arco de conexão. Note que a partir de um caminho no grato original G que tem y como
vértice interno podemos conseguir, no novo grato G, um caminho que evita y usando um
arco de conexão.

Para ter certeza de que os vértices do grato padrão não serão associados aos vértices
de yG -- yG construímos P' a partir de P, e G' a partir de G fazendo o seguinte: para
cada vértice u de P (do grato original G) adicionamos três novos vértices ui, u2 e o3 ao
g-afo P (ao grato Õ') e «resce«ta-nos a P (a ê) os .rcos («,«-), («,«,) e («,«,). Em
G', todos os vértices em yG -- yG que foram inseridos em G para construir os "switchs"
têm grau de saída igual a dois enquanto no novo grato P' todos os vértices originais têm
grau de saída no mínimo três. Logo, os vértices do grato padrão original não poderão ser
associados aos vértices de VG -- yG.

E fácil ver que P é aresta-homeomorfo a G se, e somente se, P' é vértice-homeomorfo
a G'

Suponha, agora, que o vértice-mapeamento seja fixo. Seja m o vértice-mapeamento
fornecido como entrada para o PAHF-O.

Neste caso o "switch" que criaremos pode ser mais simples. Considere um vértice g
do grato G. Para conectar os arcos que entram em y com os arcos que saem de y nós não
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precisamos inserir toda aquela quantidade de vértices que foi inserida no caso em que não
tínhamos vértice-mapeamento fixo. Anteriormente, precisávamos porque tínhamos que
ter um controle sobre o grau dos vértices que estávamos inserindo. Agora basta inserir
um vértice em cada arco que entra ou sai de y e, como antes, adicionar um arco indo de
cada vértice inserido nos arcos que entram em y para os vértices inseridos nos arcos que
saem de y.

Claramente, P é m-aresta-homeomorfo a G se, e somente se, P é m-vértice-homeomorfo
aG'

D

De maneira similar pode-se provar o seguinte

Teorema 1.4.3 0 PAH (PAHF) é potinomialmente redutúe! ao PH (PHF)

D

E interessante observar que no caso do PAHF-O e do PHF-O foram apresentadas re-
duções nos dois sentidos (Teoremas 1 .4.1 e 1 .4.2). Nos demais casos, a redução apresentada

foi apenas do problema de aresta-homeomorfismo para o de vértice-homeomorfismo.

Como já mencionamos, na Figura 1.3 os resultados apresentados nesta seção estão
indicados através de setas tracejadas. No próximo capítulo, estudaremos a complexidade
dos problemas de homeomorfismo sem padrão fixo, e apresentaremos as reduções indicadas

na Figura 1.3 através de setas contínuas.
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-->,
PHF-O

Figura Reduções entre os proa/emas de homeomor#smo sem padrão #xo





Capítulo 2

Homeomorfismo sem padrão âxo

Neste capítulo estudaremos a complexidade computacional de vários problemas de home-
omorfismo sem padrão fixo. Veremos que os problemas PAHF-O, PAH-O, PH-O, PHF-O,

PAHF, PAH, PH, PHF são todos ./V'?-como/elos. Como já dissemos no capítulo anterior,
na Figura 1.3 as setas contínuas indicam as reduções que faremos neste capítulo.

Na primeira seção apresentamos os resultados para gratos orientados, ficando a seção
seguinte para gratos não-orientados.

2.1 Gratos orientados

Claramente os problemas PAHF-O, PAH-O, PH-O, PHF-O, PAHF, PAH, PH, PHF estão
em ./V''P. Talvez não seja tão surpreendente o fato de que os problemas de homeomor-
fismo sem padrão fixo e sem vértice-mapeamento fixo para gratos orientados sejam ./V'P'-
como/elos. Mas, como veremos, mesmo com vértice-mapeamento fixo, estes continuam
sendo .VP-como/elos.

Even, ltai e Shamir l61 provaram que o problema do dois-fluxo inteiro é .VP'-como/eto,
fazendo uma redução do problema da satisfatibilidade para este problema. LaPaugh
e Rivest j121 usaram este resultado para provar que o PAHF-O é ./V''P-como/eto. De-
monstraremos que o PAHF-O é ./V'P'-como/cto reduzindo o problema da satisfatibidade,

J

15
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diretamente, ao PAHF-O, sem falar do problema do dois-fluxo inteiro. As idéias usadas
na demonstração que apresentaremos são, essencialmente, as mesmas que foram usadas
por Even, leal e Shamir.

Apresentaremos a seguir o problema da satisfatibilidade que será usado na próxima
redução. Antes disso, definiremos alguns termos.

Seja U = {ai, - . - , zl} um conjunto de variáveis lógicas. Uma atribuição de valores

para U é uma função / : U --, {V. F'}. Se /(a) = V dizemos que a variável 3 é verdadeira
para a atribuição de valores ./; se /(aç) = F' então dizemos que # é falsa. Se # é uma

variável em U, então # e 3 são literais sobre t/. O literal z é verdadeiro se, e somente se, a
variável z é verdadeira; o literal 3 é verdadeiro se, e somente se, a variável a é falsa. Uma
cláusula 1) é um conjunto finito de literais sobre U. Uma cláusula representa a disjunção
dos literais que a fora)am e é satisfeita por uma atribuição de valores se, e somente se,
um dos seus literais é verdadeiro para esta atribuição de valores. Uma fórmula / é uma
coleção finita de cláusulas. Uma fórmula .F sobre U é satisfatível se, e somente se, existe
uma atribuição de valores para U que satisfaz cada uma das cláusulas na fórmula .F
Neste caso, dizemos que esta atribuição de valores satisfaz .F. Podemos, agora, definir:

Problema da satisfatibilidade(SAT)
Entrada: Uma fórmula .F sobre um conjunto U de variáveis.
Pergunta: Existe uma atribuição de valores para P que satisfaz .F ?

É um fato bastante conllecido (lue o problema da satisfatibilidade é .Ar7"-completo (veja
jlõl). Usaremos este fato na demonstração do próximo teorema.

'o{ 'oi 'üi 'ui,... 8''.

Figura 2.1 : Bifurcação Bi (assoc;ada à t'ar;áve.l z{)
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Teorema 2.1.1 0 P.4#.f?-O á ./V'P'-como/eto

Dem E suficiente mostrar que o SAT é polinomialmente redutível ao PAHF-O

Seja .F a fórmula fornecida como entrada para o SAT. Sejam Z)i , Z)2, . . . , Dk as cláusulas
da fórmula .F e zl, z2, . - . , içl as variáveis de .F. Usaremos a fórmula .F para construir os

gratos orientados P e Z)/ que serão os gratos fornecidos como entrada para o PAHF-O.

Primeiro, construiremos o grafo de entrada Z)/. Inicialmente, Z)r é o grato formado
por / bifurcações .Bi, B2, . . . , .Bi, sendo cada bifurcação B{ um grato associado à variável
zí, definido de acordo com a Figura 2.1. Nesta figura, p{ denota o número de ocorrências
do literal zi na fórmula .F e qi denota o número de ocorrências do literal Z{ em /'.
Se pi = 0 (qi = 0) então na bifurcação .Bi temos o arco (u:,t;:) no lugar do caminho
(«!,«{,«{,. . .,«i..,«{)((«!,d,8,. . .,8,.,«:)).

Na bifurcação .Bi os arcos (ui, u{), (u{, t,i), . . . , (t,i..-i , ui..), (t,i.., ul) são chamados ar-

cos superiores da bifurcação Bi e os vértices t;{, . . . , u;,. são chamados vértices su-
periores da bifurcação Bi. Os arcos (u!,d),(d,8), . . . ,(8,.,t,j) são chamados arcos
inferiores da bifurcação .B{ e os vértices 8:, . . . ,ü;.. são chamados vértices inferiores
da bifurcação .Bi.

A seguir acrescentamos a Z)/ os vértices s{ , tÍ e os arcos (uj, u!+'), para { ' l,
(sÍ, u:) ; («l, t{) e estes arcos são cll.:nados arcos de conexão.

Acrescentamos, ainda, a Z)/ os vértices sl:, t; ' os arcos (s;,u}),(sl:,q), onde í =
1, . . . , 1 e J é ímpar. Além) disso, acrescentamos a Z)/ os vértices Di, . . . , Z)h, associados

às cláusulas de /', e um arco indo de cada un] destes vértices para o vértice tl!. Para a
.j-ésima ocorrência do literal ={ (=i) na fórmula /' acrescentamos a 1)/ um arco indo de

"2j (üij) para o vértice 1), associado à cláusula I' em que acontece a J-ésima ocorrência
deste literal.

Agora, construiremos o grato padrão P. O grato P terá quatro vértices, digamos .si,
tt, s2, t2, e terá um arco de si para ti e k arcos múltiplos de s2 para t2.

O vértice-mapeamento m que será fornecido na entrada para o PAHF-O será o seguinte

m(;-) = .1, ,«(t.) = t;, m(':) sl:, m(t2) = t;
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Mostraremos a seguir que P é m-aresta-homeomorfo a Z)r se, e somente se, a fórmula
.F é satisfatível.

Suponlla que P <...1,« Z)r. Seja g um m-aresta-homeomorfismo de P em 1)/. Considere
os caminhos em D/ definidos por g- O caminho que vai de s{ a t{, que chamaremos de

C', passa por todos os arcos de conexão e em cada bifurcação passa ou por todos arcos
superiores ou por todos arcos inferiores. Cada caminho que vai de sl: a tl! passa por
exatamente uma bifurcação, pois os arcos de conexão são usados pelo caminho a. Além
disso, sabemos que existem k destes caminhos, que estes caminhos são dois a dois disjuntos
nos arcos e que existem exatamente k arcos entrando em tl!, que são aqueles que saem dos
vértices Z)j, com .j = 1, . . . , k. Logo cada um destes vértices está exatamente em um dos
k caminhos de sl: a tl!. Chamaremos de Cj o caminho de sl! a tl! que passa pelo vértice
Z)j, para .7 ' 1 , . . . , k.

Cada uin dos caminhos (ib é de um dos seguintes tipos : vai de s; para algum vértice
superior (inferior) de alguma bifurcação, digamos B{, passa pelo arco superior (inferior)
que sai deste vértice (pois este é o único arco que sai deste vértice) e possivelmente mais
alguns arcos superiores (inferiores) da bifurcação B{. Passa por un] arco que vai de um
vértice superior (inferior) de B{ para o vértice Z)j e, finalmente, alcança o vértice Zl!.

Deste modo, se um caminho Oi usa um arco superior da bifurcação .B{ então a cláusula
l)j contén} o literal zi, pois em D/ existe um arco de um vértice superior da bifurcação
Bf para o vértice Z)j. Se um caminho (L usa um arco inferior de Z?i, a cláusula Z)j contém
o literal =i.

Podemos então fazer a seguinte atribuição de valores às variáveis de /: zi será verda-
deira se, e somente se, o caminho C' usar os arcos inferiores da bifurcação Bi.

Considere o caminho OJ, onde .j C {l, ,k}

Se CIÍ usa um arco superior de Bi então Z)j contém o literal zi. Como (L e C' são
disjuntor nas arestas então, certamente, o caminllo C' passa pelos arcos inferiores de B{.
Logo, :c{ é verdadeira e a cláusula Dj é satisfeita.

Se CÍ usa un] arco inferior de Bí então Z)j contém o literal Ei. Neste caso o caminl)o C'
passa pelos bicos superiores de Bi. Logo, =i é falsa e a cláusula Dj é satisfeita. Portanto,
a atribuição de valores definida satisfaz /'.
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Agora, suponlla que a fórmula /' é satisfatível. Considere uma atribuição de valores
às variáveis içi, . . . , =i que satisfaz a fórmula /

Para mostrar que P <.4,« l)r é suficiente mostrar que existem k caminhos de sl! a tl}
e um caminho de sÍ a ZÍ que são dois a dois disjuntor nos arcos.

Considere o caminho de s{ a t{ que na bifurcação Bi, para i' 1, .. . , Z, passa pelos arcos
inferiores se, e somente se, zf é verdadeira. Seja C' este caminho. Agora mostraremos como
construir os caminhos de s; a tl!. Como a atribuição de valores fixada para as variáveis
satisfaz .F, então cada cláusula Z)j possui um literal que é verdadeiro. Fixe J e escolha
um literal na cláusula Z)j que seja verdadeiro.

Suponha que o literal escolhido temia sido z{. Suponha que este literal ocorre pela
p-ésima vez em / na cláusula Z)j. Seja p a ordem desta ocorrência do literal z{ na fórmula

.F. Neste caso, tome Cj = (sl!,u;,-l,u;., Dj,t;). Observe que O e Oj não possuem arcos
em comum, pois na bifurcação Bi o caminho C' passa pelos arcos inferiores.

Agora, suponha que o literal escolllido tenlla sido Eí. Seja q a ordem desta ocorrência

do literal 3{ na fórmula .F. Tome, então, (L = (sl!,Üç-i,qç, Z)j,t;). Observe que C' e
(% não possuem arcos em comum, pois na bifurcação .B{ o caminho C' passa pelos arcos
superiores-

Executando o procedimento descrito acima para .7 ' 1, . . . , k obteremos os caminhos
a- , . . . , Ct que não possuem arcos en) comuna com C'. Além disso, estes caminhos são dois
a dois disjuntor nos arcos. Portanto, P é m-aresta-homeomorfo a l)/.

a

No que segue nos referiremos à seguinte classe 'P de gratos

p'= {8: .j c z+},

onde Pi é o grifo indicado na Figura 2.2

O corolário seguinte, embora pareça um tanto restrito, é a base para as demonstrações
de vários resultados que apresentaremos neste capítulo.
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8
sl

e

Figura 2.2: O grato PÍ

Corolário 2.1.2 0 .f)H.f/F.O com gra/o padrão restHío â c/asse P' é ./V'P'-como/eto

0

No que segue veremos que os problemas de homeomorfismo sem vértice-mapeamento
fixo são tão difíceis quanto os seus correspondentes com vértice-mapeamento fixo. As
demonstram;ões são devidas a LaPaugll e Rivest j121.

Teorema 2.1.3 0 P.4.f/-0 tí ./V'P'-completo

Dem: E suficiente mostrar que o PAHF-O cona grato padrão restrito à classe P' pode ser
reduzido ao PAH-O. Sejam os gratos P (com P C P') e D e a função m : yP --, }''Z)
definida por m(si) = s;, m(tl) = t;, m(s2) = sl!, m(t2) = tl! a entrada para o PAHF-O.

Seja n -- l o grau de entrada máximo em l). Inicialmente, faça P' = P e Z)' = 1).
Acrescente a P' (Zy) 4n novos vértices e conecte-os ao vértice sl (sÍ) usando arcos que
saem destes novos vértices e entram ein sl (s{). De modo similar conecte 3n novos vértices

, t. (tÍ), 2n --s «értice; - ., ('1,) e n «o-s «értices . t, (t;).

Vamos mostrar que P <,4,. D se, e somente se, P' <.4 Z)'
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Se P é m-aresta-hoineomorfo a Z) então é imediato que P' é aresta-homeomorfo a l)'
Suponlla que P' é aresta-homeomorfo a Z)'. Seja (m', g') um aresta-homeomorfismo de

P/ em D'. Como o único vértice de Z)' que possui grau de entrada no mínimo 4n é s{
então o vértice si deve estar associado a s;. Cromo o único vértice de Z)', distinto de s;,
que possui grau de entrada no mínimo 3n é t; então o vértice ti deve estar associado a t;.
Continuando assim obtemos que s2 deve estar associado a sl: e que t2 deve estar associado

a t;. Seja g a função g' restrita a 4P. Claramente, (m,g) é um aresta-hommmoríismo de
P em l). Isto completa a demonstração de que o PAH-O é ./V'P'-como/eto.

D

Como os caminhos construídos na demonstração do Teorema 2.1.1 são disjuntor nos
vértices então vale o seguinte teorema.

Teorema 2.1.4 0 P#F-O é ./V''P-como/eta

D

O Teorema 2.1.1 e a redução no Teorema 1.4.2 fornecem que o PHF-O com padrão
restrito à classe 'P é .A/'P'-como/eto. Assim, com uma demonstração análoga à do Teorema
2.1.3 pode-se provar o próximo teorema.

Teorem.a 2.1.5 0 P#-O á ./rP'-como/eto

D

2.2 Gratos não-orientados

Veremos, nesta seção, que todos os problemas de homeomorfismo sem padrão fixo para
gratos não-orientados são .VP'-como/elos. Os resultados desta seção são devidos a Even,
leal e Shamir l61.
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Teorema 2.2.1 0 P,4Hf' é ./V'P'-como/eto

Dem: Pelo Corolário 2.1 .2, é suficiente mostrar que o PAHF-O com grato padrão restrito
à classe 7' pode ser reduzido ao PAHF

Sejam os gratos orientados P (com P C P) e Z) os gratos fornecidos na entrada do
PAHF-O. Seja m(sl) = 3i, m(tl) = ii, m(s2) = 32, m(t2) = í2 a função de }''P em yZ)
fornecida na entrada do PAHF-O. Seja k o número de arcos múltiplas em P com extremos
sl e t2. Assim P = Pk (cf. Figura 2.2).

Seja Z)' o grato orientado obtido ao acrescentarmos a -D quatro novos vértices, digamos
s{, sl!, t;, tl!, um arco de s{ a 31, um arco de íi a t;, k arcos múltiplos de sl! a 32 e k arcos
múltiplos de t2 a t;.

Seja G o grato não-orientado obtido de Z)' da seguinte maneira

Inicialmente, faça G = Z)'. A seguir substitua cada arco ut; em G pela estrutura
Bu« apresentada na Figura 2.3 (os vértices u ou u podem ser um dos vértices s;, sl!, t{,
tl!). Nos referiremos a esta estrutura como bloco. Vale observar que somente os vértices
não-rotulados em cada bloco são novos e estes vértices são todos distintos.

Seja .f/ o grato não-orientado formado por quatro vértices si, s2, ti, t2, 1 + l,4Z)'l
arestas múltiplas com extremos si e ti e k + IÁZ)'l arestas múltiplas com extremos s2 e

Seja «.'

«.'(t,) = tl:

{si, s2, ti, t2} --} yG definida por: m'(si) sÍ, ,n'(t.) = t;, m'(.2) = .1;,

Claramente, P <.4,« 1) se, e somente se, P <,4.., D'. Logo, é suficiente mostrar que
P <.4,.. Zy se, e somente se, .f/ <,.1.., G.

Suponha, inicialmente, que P é m'-aresta-homeomorfo a Zy. É fácil obter l.AZ)'l ca-
minhos em G de sl a t:, para i- 1,2. Basta escolher eln cada bloco os caminhos (com
arestas escuras) mostrados na Figura 2.4. Para provar que H <.4,«. G é suficiente mostrar
que no grato G existem 1 + l,4Z)'l caminhos de s; a tÍ e k + l.4Z)'l caminhos de s; a tl!
que são dois a dois disjuntos nas arestas. A seguir mostraremos como obtê-los a partir
dos l.4Z)'l caminhos selecionados inicialmente.
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Figura Bloco B- (associado ao arco uu)

Figura Escolha inicial das arestas em B.,
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Figura 2.5: Escol.l)a das aresta ilo b/oco B«., quando um dos caminhos de g' passa por
uu e va; de s; a t;.

Seja g' um m'-aresta-homeomorfis]no de P en] Z)'. Considere os caminhos de D'
que estão na imagem de g'. Se um arco uu C .4Z)' está em um destes caminhos, nós
substituímos o caminho selecionado no bloco 23«. em G (correspondente ao arco uu) pelos
dois caminllos apresentados na Figura 2.5, se o caminho que passa por uu vai de sl a tl;
ou pelos dois caminhos apresentados na Figura 2.6, se o caminho que passa por uu vai de
sl2

Repetindo o procedimento descrito acima para cada arco de Z)' e conectando os cami-
nhos que têm um vértice em comum obteremos 1 + l.4Z)'l caminhos em G de s{ a t{ e
k + l.AZZI caminhos em G de s; a tl!, que são dois a dois disjuntos nas arestas. Vejamos
porque isto acontece.

Considere o caminho de s; a t{ que fixamos em ly. Seja C' este caminho. Fazendo
as substituições de caminhos nos blocos associados aos arcos que fazem parte do caminho
C' aumentamos de uma unidade a quantidade de caminhos de s{ a t{ selecionados. Esta
afirmação é válida, pois no bloco correspondente ao arco de C' que sai de s: existe um
caminho de sÍ a t{, no bloco correspondente ao arco de a que entra em ZÇ existe mais um
caminho deste tipo e para cada par de arcos consecutivos em C' existe um caminho de s{
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tl;

Figura 2.6: Escoa/la das arestas no b.loco l?.u, quando um dos cam;lhos de g' passa por
uu e va; de sÉ, a tl..

\ ,

a t{ começando no bloco correspondente ao primeiro arco do par e terminando no bloco
correspondente ao segundo arco.

De modo similar podemos mostrar que ao executarmos o procedimento descrito acima
para os A caminhos de s; a t; que fixamos em Z)' obteremos k + l.AZ)'l caminhos de s; a
t; em G. Claramente, estes caminllos são dois a dois disjuntos nas arestas.

Agora, suponha que H é m'-aresta-homeomorfo a G. No grato G escolha 1 + l.4Z)'l
caminhos de s; a t{ e k+ l.AZ)'l caminllos de sl! a f; que são dois a dois disjuntos nas arestas.

Tais caminhos existem pois # <,4,,., G. Como o número de arestas em G incidentes em
cada um dos vértices s{ e t{ é 1 + l.,4Z)'l e o número de arestas incidentes em cada um dos
vértices s; e t; é k + l.4.0'l, então cada uma das arestas incidentes em si , t;, sl! ou t; está
em um dos caminhos que escolhemos.

Assim em cada bloco as arestas que estão nos caminhos selecionados podem ser de um
dos seguintes tipos:
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(a) arestas marcadas na Figura 2.4 ou
(b) arestas n)arcadas na Figura 2.5 ou

(c) arestas marcadas ila Figura 2.6.

Para mostrar que P <.4,.., Z)' vamos mostrar que em Z)' existem k caminhos de sl! a
Zl! e um caminl)o de sÍ a t{ que são dois a dois disjuntos nos arcos. Considere os arcos em
Z)' associados aos blocos em G cujas arestas que estão nos caminhos selecionados em G
são do tipo n[arcadas na Figura 2.5. Estes arcos gera]n en] D' um caminho de sÍ a tÍ. Os
arcos de Z)' associados aos blocos em G cujas arestas que estão nos caminhos escolhidos
ein G são do tipo marcadas na Figura 2.6 geram k caminhos de s; a t;. Claramente,
estes caminhos são dois a dois disjuntos tios arcos. Isto completa a demonstração de que
o PAHF é ./V'P-como/eío.

D

De modo similar àquele feito na demonstração do Teorema 2.1.3 podemos provar o
seguinte teorema.

Teorema 2.2.2 0 P,4H á .A/'P'-como/eZa

D

Segue do Teorema 1 .4.3 e do Teorema 2.2.1 o seguinte corolário

Corolário 2.2.3 0 P/7F' é ./V''P-como/eto

Segue dos Teoremas 1.4.3 e 2.2.2 o seguinte teorema

Teorema 2.2.4 0 P# é .A/'P'-como/eto

D

Finalmente, se usarmos a designação de problemas gerais de homeomorfismo para
os problemas PAHF, PAH, PHF, PH, nas versões para gratos orientados e não-orientados,
podemos formular o seguinte
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Teorema 2.2.5 Todos os proa/amas gerais de Aomeomor$smo são ./V'P'-como/elos

D

No próximo capítulo estudaremos os problemas de homeomorfismo com padrão fixo
para gratos orientados e não-orientados. Vale observar que o fato do PHF ser .A/''P-como/eto
não implica que o PHF com padrão P, para algum P, seja .VP'-como/eto. Além disso, a
prova de que os problemas PHF-O e PAHF-O são equivalentes, também não implica que
o PHF-O com padrão P seja equivalente ao PAHF-O com o mesmo padrão F', pois na
demontração do Teorema 1.4.1 os grifos padrões ali tratados são distintos.





Capítulo 3

Homeomorfismo com padrão fixo

Neste capítulo estudaremos os problemas de llomeomorfismo com padrão fixo. Primeira-
mente, veremos o caso en] que o vértice-mapeamento é fixo e, em seguida, o caso em que
o vértice-mapeamento é livre.

3.1 Mapeamento fixo: caso orientado

Nesta seção estudaremos o PHF-O con) padrão fixo. Fortune, Hopcroft e Wyllie l7j
caracterizaram os grifos padrões para os quais o problema é fácil. Este resultado será
apresentado na primeira parte desta seção. Em seguida, estudaremos o PHF-O com
padrão âxo com entrada restrita a algumas classes de gratos, com o objetivo de verificar
se o problema em questão se torna mais fácil quando impomos estas restrições. No final
desta seção analisaremos a complexidade do PAHF-O.

3.1.1 PHF-O com padrão âxo

Seja 7 o conjunto dos gratos orientados que possuem um nó distinto, chamado raiz, que

é a ponta de todos os arcos ou é a cauda de todos os arcos. Os gratos que estão em 7" são
conhecidos como in-tree e out-tree. Veja exemplos destes gratos na seguinte figura:

29
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Figura 3.1 : Exemplo de out-trem e in-trem

E bastante conhecido o fato de que o problema do íiuxo máximo pode ser resolvi-
do em tempo polinomial (veja Papadimitriou e Steiglitz j151). Este fato será usado na
demonstração do próximo teorema, que é devido a Fortune, Hopcroft e Wyllie l71.

Teorema 3.1.1 Para cada grc!/o orientado P em 7 existe wm a/gorátmo po/inomÍaJ para
o PHF-O com padrão P.

Dem: Seja P C 7. Vamos considerar o caso em que todos arcos de P saem da raiz. O
outro caso pode ser provado de maneira similar. Seja Z) o grato orientado e m o vértice-
mapeamento fornecidos como entrada para o PHF-O com padrão P. Para todo u em P,
f.remos «' = m(«).

Inicialmente, observamos que se existem laços na raiz I' de P, então podemos obter um
PHF-O com um novo grato padrão que não possui laços e que é equivalente ao primeiro.
Para obter este novo grato padrão acrescentamos a P um novo vértice, que chamaremos
./, e substituímos os laços existentes ein P por arcos que vão de r para /. Sela P' este
novo grato (veja Figura 3.2). No grato 1) acrescentamos um novo vértice /' e substituímos
todos os arcos ur' que entravam no vértice r' por arcos u.f'. Seja Z)' este novo grato. Seja
m' o mapeamento dos vértices de P' em l)' que associa / ao vértice /' e que para os
demais vértices faz a mesma associação que m. Claramente, P é m-vértice-homeomorfo

a D se, e somente se, P' é m'-vértice-homeolnorfo a D'

Seja Z)" o grato obtido de Z)' substituindo cada vértice u por dois vértices ul e u2 e
um arco (oi, u2) (veja Figura 3.3). Faça entrar en] ul todos os arcos que entravam em t; e
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Figura 3.2: Construção dos grados Z)' e P'

./; (d..tino)

'~-... . ,{ (o,icem)

\

/
/

Y 2
&

pl: (de.tín.)
»
q; (de.tino)

Os arcos tracejados correspondem a vértices de Z)'
Os arcos não-rotulados possuem capacidade unitária

Figura 3.3: Grato Z7'



32 CA PnUL0 3. HOMEOMORFISMO COM PADRÃO FIXO

sair de u2 todos os arcos que saíam de u. Atribua ao arco (r{, r;) capacidade igual ao grau
de saída da raiz r' de P'. Para cada arco (u{,ul!) em D", em que u' é a imagem de um
vértice de P' distinto de r, atribua capacidade igual ao grau de entrada deste vértice em
P'. Atribua capacidade um aos demais arcos de Z)". Considere r{ como origem e todos
os vértices ul: (u C yP -- {r}) como destinos. Claramente, P' é m'-vértice-homeomorfo
a Z)' se, e somente se, existe um fluxo em l)" (da origem aos destinos) de valor igual ao
grau de saída de r' em P'

D

Seja .D o grato de entrada e m o vértice-mapeamento fornecidos como entrada para
o PHF-O com padrão P, com P C 7. Note que se P <v,«. Z) então usando o algoritmo
descrito na demonstração do Teorema 3.1.1 podemos encontrar (e não apenas decidir a
existência de) um vértice-l]omeomorfismo de P en] Z).

A seguir mostraremos que para cada grato padrão P que não está em 7 o PHF-O com
padrão P é ./V'P'-completo. Antes, porém, provaremos alguns lemas.

Lem.a. 3.1.2 Se P é um subgrafo de Q e o PHF-O com padrão P é .V'P-completo então
o PHF-O com padrão Q é N'P-completo.

Dem: Dado um grato G juntamente com um mapeamento m dos vértices de P nos
vértices de G podemos construir em tempo polinomial um grato H e um mapeamento /
dos vértices de Q nos vértices de H tais que F' é m-vértice-homeomorfo a G se, e somente
se, C? é /-vértice-homeomorfo a H

Seja Q' = QI.4C? -- .4PI e seja H o grato obtido de G acrescentando uma cópia de (2'
No grato H um vértice u em Q' que também está em P é identificado com o vértice m(t;)
(veja Figura 3.4). Estenda o mapeamento m para um mapeamento / dos vértices de Q
nos vértices de H da maneira natural. Se a é um arco em (2' denotaremos por a' o seu
arco correspondente em H.

Claramente, se P é m-vértice-homeomorfo a G então Q é /-vértice-homeomorfo a H
(basta estender, da maneira natural, um m-vértice-homeomorfismo de P em G a um
/-vértice-homeomorfismo de Q em H).
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Figura 3.4: Construção do grato //

h'(q)

Figura 3.5: Construção do Z-vért;ce-bomeomor/esmo À' de Q em H

Para mostrar a recíproca usaremos indução no número de arcos em C?'. Se (2' é vazio
então, trivialmente, P é m-vértice-homeomorfo a G. Suponha que (2' não é vazio e que
Q é /-vértice-honleomorfo a H. Seja A um Z-vértice-homeomorfismo de C? em H. Se todo
arco de P tem imagem em G, então P é m-vértice-homeomorfo a G (À restrita a .4P é
um m-vértice-homeomorfismo de P em G). Suponha que o caminho em H associado a
algum arco p € .4P, pela função à, contém um arco q' que está em .f/ mas não está em
G. Associado ao arco q existe, em H, um caminho da cauda de q' à ponta de q' (veja
Figura 3.5). Logo, a imagem de p é um caminllo de comprimento um cujo único arco é
q'; caso contrário, os caminhos associados a q e p não seriam disjuntor nos vértices. O
mapeamento A' formado trocando os valores de /z(p) e À(q) é um /-vértice-homeomorfismo
de (2 em H. Restringindo o domínio de À' a C? -- {q}, nós temos que (2 -- {q} é vértice-
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homeomorfo a H -- {q'}. Segue pela hipótese de indução que P é m-vértice-homeomorfo
a (.i.

0

A estrutura apresentada na Figura 3.6 será denominada switch. O lema seguinte
prova uma propriedade dos switches que será fundamental na demonstração de que o
PHF-O com padrão consistindo de dois arcos disjuntos é ./V''P-completo (Lema 3.1 .4).

Lema 3.1.3 Considere um switcA, como indicado na Fgura g.6. Se ezÍstem dois ca-
minhos disjuTltos passando pelo switch, um que sa{ pelo uédice a e outro que entra pelo
ue'rtice b, então o caminho que sai por a dezie e7}trar por c e o caminho qae entra por
b deve sair por d. Além disso, existe e=atamentc um caminho quc "passa" pelo stoitch
e é didunto dos a7}lerÍores qac é ou (5,6,7,4,3,8) ox (5',6',7',4',3',8') dependendo do
caminho que entra por a.

Dem: Suponha que existam dois cantinhos disjuntos passando pelo switch, um que sai

pelo vértice a e outro que entra pelo vértice b. O caminho que sai por a deve passar pelo
vértice l ou pelo vértice I'. Suponha que este caminho passe por 1. Este caminho deve

passar taillbén] pelos vértices 2, 3 e 4. O caminho que entra por b não pode passar pelo
vértice 2, pois o caminho que sai por a passa por este vértice, e então deve passar pelo
vértice 2'. Este caminho deve, também, passar pelos vértices 1', 6 e 7. Como este caminho
não pode passar pelo vértice 4 então este passa por 7 e sai por d. O caminho que sai por
a não pode passar por 7 e então vem de c. O cantinho (5, 6, 7, 4, 3, 8) está bloqueado, pois
un) de seus vértices já foi utilizado pelos outros caminhos, e o caminho (5', 6', 7', 4', 3', 8')
é livre, ou seja é dísjunto dos caminhos considerados. Observe que se um caminho entra

por 5' então deve sair por 8' pois o vértice 2' já foi usado pelo caminho que entra por b.

Se o caminho que sai por a passa por I' então, devido à simetria do grato, podemos
mostrar, de modo análogo ao que foi feito acima, que o caminho que sai por a deve entrar

por c, o caminho que entra por b deve sair por d e neste caso o caminho (5, 6, 7, 4, 3, 8) é
livre

0

Observe que se empilharmos vários switches identificando o arco que entra em c (o
arco que sai de d) de um switcll com o arco que sai de a (o arco que entra em Z)) do
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Figura 3.6: Exemp.lo de um sw;tcb

próximo switch, a primeira parte da afirmação do lema anterior continua válida. Este
fato será usado na demonstração do Lema 3.1 .4.

Um switch como o da Figura 3.6 será representado esquematicamente como indicado na
Figura 3.7. As flechas verticais, que não são arcos, representam os caminhos(5, 6, 7,4, 3, 8)

e (5', 6', 7', 4', 3', 8') e a linha horizontal indica que no máximo um destes caminhos pode
ser usado. Os caminhos que saem por a e entram por b neste switch ficam implícitos nesta
representação.

Por simplicidade, durante a demonstração do próximo lema chamaremos os caminhos
(c,4,3,2, 1,a) e (ó,2', 1',6,7,d) de caminhos internos direitos (do switch), os cami-

nhos(c,4',3', 2', 1',a) e(b,2, 1,6', 7',d) de caminhos internos esquerdos. Estes quatro
caminhos serão também chamados, indistintamente, de caminhos internos. O cami-
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Figura Represa/} tacão esquemática de uln sw;tch

nho(5,6, 7,4, 3, 8) será chamado caminho adicional direito e o(5', 6', 7',4', 3', 8') será
chamado caminho adicional esquerdo. Estes dois caminhos serão chamados, indistin-
tamente, de caminhos adicionais. Usando esta nomenclatura, o lema anterior afirma
que existem dois caminhos internos disjuntos nos vértices passando pelo switch, que são
ou esquerdos ou direitos, e que existe um caminho adicional passando pelo switch que é
disjunto nos vértices cona cada un] dos caminhos internos que passa pelo switch. Além dis-
so, tal caminho adicional é direito se os caminhos internos forem esquerdos ou é esquerdo
se os caminllos internos forem direitos.

Usando a nomenclatura fixada no capítulo anterior vamos definir um caso especial do
problema da satisfatibilidade, também ./V'P'-como/eto, que será usado na demonstração do
próximo lema.

Problema da 3-satisfatibilidade(3-SAT)
Entrada: Unha fóri[)ula .F sobre un] conjunto {/ de variáveis,

onde cada cláusula possui exatanlente três literais.
Pergunta: Existe uma atribuição de valores para U que satisfaz .F ?
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O lema que provaremos a seguir, apesar de um tanto restrito, é a chave para a obtenção
do resultado principal desta seção, que caracteriza a classe dos gratos padrões P para os
quais o PHF-O cona padrão P é .VP-como/eto. Neste lema nos referiremos ao seguinte
grato T

r

Figura 3.8: Grado padrão T

Lema 3.1.4 0 PH/'-O com padrão 7' é .V'P-como/eto

Dem: E suficiente mostrar que o 3-SAT pode ser reduzido ao PHF-O com padrão T
Seja /' a fórmula fornecida como entrada para o 3-SAT. Sejam 1)1, . . . , 1)1 as cláusulas

da fórmula .F e ai, . . . ,zk as variáveis de .F. Usaremos a fórmula /' para construir um

grato orientado l)r e un] mapeamento m dos vértices de T nos vértices de Z)r tais que T
é m-vértice-hoineomorfo a Z)/ se, e somente se, .F é satisfatível.

Inicialmente, considere Z)/ como sendo o grato vazio. Para cada variável a{ de /'
acrescente a l)r un] subgrafo colho o indicado na Figura 3.9. Seja t o vértice do topo do
subgrafo associado a içi. Associe uma das colunas de arcos verticais com o literal a{ e a
outra coluna com o literal 3í. O número de arcos em cada coluna é o número de ocorrências

do literal associado a esta coluna na fórmula .F. Estes subgrafos são conectados por um
arco que vai do vértice da base do subgrafo associado à variável ai para o vértice do topo
do subgrafo associado à variável zí+i, para i= 1,. .. , k--l. Acrescente a Z)/ os vértices no,

,nl e três arcos paralelos de nf-i para ni, para í = 1 , . . . , /, que correspondem aos literais
que estão em D{. Acrescente um arco do vértice da base do subgrafo associado a rk para o
vértice no. Para cada literal # que está na cláusula Z)i troque um dos arcos que vai de ni.l
a ni e um dos arcos na coluna associada a z por um switch, identificando os vértices 8 e 8'
do switch com os vértices que são as pontas dos arcos retirados e identificando os vértices
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Figura 3.9 Subgrafo associado à variável=i

5 e 5' com os vértices que são as caudas dos arcos retirados. Os switches são empilhados
da maneira que discutimos após o Lema 3.1 .3 (numa ordem arbitrária). Acrescente a l)/
os vértices u', t;', r' e s'. Faça o arco que entra no vértice b do primeiro switch (da pilha)
sair de r', o arco que sai do vértice a do primeiro switch entrar em o', o arco que entra
em c no último switch sair de u' e o arco que sai de d do último switch (da pilha) entrar
em t. Finalmente, acrescente um arco de nl para s' completando assim a construção de
DJ... Um exemplo esquemático de um grato 1)/ é n)ostrado na Figura 3.10.

Seja m o nlapeanlento dos vértices de T nos vértices de 1)/ definido por m(u) = u',
,«(«) - «', «(,) - ,', ,«(') - ''

Vamos mostrar que em D/- existen] un] caminl)o de r' a s' e uln caminho de u' a t;',
disjuntor nos vértices, se e somente se a fórmula .F é satisfatível.

Suponha que a fórmula / é satisfatível e âxe uma atribuição de valores às variáveis zi ,
, zk que satisfaz .F'. Observando esta atribuição de valores construiremos um caminho

de u' a u' e um caminho de I'' a s' que são disjuntos nos vértices. O caminho de u' a u'
e a seção do caminho de r' a s' que vai de r' a t são obtidos concatenando-se caminhos
internos (um em cada switcli da pilha). Ao passar por um switch associado ao literal a
estes caminllos serão os caminhos internos direitos se, e somente se, # for verdadeiro. A

seção do caminho de r' a s' que vai de t a 110 consiste de uma concatenação de caminhos
adicionais de alguns switches. Os caminllos adicionais direitos nos switches associados a
literais verdadeiros estão bloqueados pois os caminhos internos direitos de cada um destes

switches já foram usados. Deste modo, o caminllo de r' a s' passará, agora, pelo caminho
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adicional direito de cada um dos switches associados a literais falsos. Como no mínimo
um literal em cada cláusula é verdadeiro, e nos switches associados a literais verdadeiros
foram usados apenas os caminllos internos direitos, então pelo menos um dos caminhos
adicionais esquerdos de nf a ni+i está livre. Portanto, existe um caminho de r' a s' e um
caminho de u' a u' em Z)/ que são disjuntos nos vértices.

Suponha, agora, que exista um caminho de u' a u' e um caminho de r' a s' que são
disjuntos nos vértices. Fixe um tal par de caminhos. Suponha que a seção do caminho
de r' a s' compreendida entre os vértices nf a ni+i seja o caminho adicional esquerdo
de um switch associado a um literal z e a seção deste caminho compreendida entre os
vértices nj e nj+l ({ # .j) seja o caminho adicional esquerdo de um switch associado a Z.
O caminho de u' a o' e a seção do caminho de r' a 8' compreendida entre os vértices r' e t
passa pelos caminhos internos de cada um destes switches. Nestes switches os caminhos
internos usados são os direitos, ficando, desta forma, bloqueados os caminhos adicionais
direitos deste switches. Mas isto é un] absurdo, pois o caminho de r' a s' ou passa pelos
caminllos adicionais direitos de todos os switches associados ao literal 3 0u passa pelos
caminhos adicionais direitos de todos os switches associados ao literal F.

Podemos então fazer a seguinte atribuição de valores às variáveis de /': zi é verdadeira

se, e somente se, o caminho de r' a s' passa pelo caminho adicional esquerdo de algum
switch associado ao literal z{. Claramente, esta atribuição de valores satisfaz a fórmula
F

0

Teorema 3.1.5 Para cada gra/o orientado P que 7 ão está em 7 o P#F'-O com padrão
P é .N''P- completo.

Dem: E fácil ver que um grato orientado P não está em 7 se, e somente se, P contém

um dos seguintes subgrafos (veja Figura 3.1 1):

(a) um grifo gerado por dois arcos disjuntor (que podem ser laços),

(b) um caminho de comprimento dois, ou

(c) um circuito de comprimento dois
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zl +E2+z7

Figura 3.10: Exemp/o esquemático de um grado D/
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/

(,)

(b) (.)

Figura 3.11 Subgrafos minimais que não estão em 'T

O Lema 3.1.4 prova que o PHF-O com grifo padrão (a), onde os arcos não são laços, é
./V'P'-como/eto. Os demais casos são provados analogamente, mudando apenas a construção

do grato Z)/. No caso (a), quando há laços identificamos no grato Z)r construído no
Lema 3.1.4, os vértices u' com u' e/ou I'' com s'. No caso (b) identificamos u' com r', e
no caso (c) identificamos u' com s' e u' com r'. Para concluir a prova do teorema basta
observar que se P é un) grato que não está em 7 então P contém um dos subgrafos
descritos acima e portanto, pelo Lema 3.1.2, o PHF-O com padrão P é .A/'P'-completo.

0

Os Teoremas 3.1.1 e 3.1.5 fornecem uma caracterização simples dos gratos padrões P
para os quais o PHF-O com padrão P é fácil. Em linhas gerais, podemos afirmar que
para a maioria dos gratos padrões P o PHF-O com padrão P é ./V'P'-como/eta. Isto fornece
motivação para estudam o PHF-O com padrão fixo com entrada restrita a algumas classes
de gratos, objetivando verificar se o problema se torna fácil ou continua .A/''P-como/eto.

3.1.2 PHF-O com padrão fixo e entrada específica

Nesta parte estudaremos o PHF-O com padrão fixo e entrada restrita a certas classes
de gratos. Analisaremos o problema para as seguintes classes de gratos orientados: (a)
gratos orientados com grau no máximo três, (b) grados bipartidos, (c) gratos orientados
transitivos e (d) gratos orientados acíclicos.



42 CAPÍTUL03. HOMEOMORFISMO COM PADRÃO FIXO

(a) Gra/os or el fados com grua no máximo três.

Fortune, Hopcroft e Wyllie l71 observaram que o PHF-O com padrão P e entrada
restrita a gratos com grau no máximo três possui a mesma complexidade que o problema
sem esta restrição, qualquer que seja o grato padrão P. Veremos, a seguir, este resultado.

O grato Z)/ construído no Lema 3.1 .4 pode ser modificado de maneira a obtermos um
novo grato 1); ein que o grau é no máximo três. Observe que os vértices que estão nos
switches (veja Figura 3.6) possuem grau no máximo três. Desta forma, os únicos vértices
do grato 1)/ que possuem grau maior do que três são os vértices no, ni, . . . , nl. Na Figura
3.12 indicamos como deve ser feita a modificação no grato Z)/ de modo a obter um grato

com grau no máximo três.

Seja P o grato que consiste de dois bicos disjuntos. Substituindo na demonstração do
Lema 3.1 .4 o grato Z)/ pelo grato modificado Z); podemos provar que o PHF-O com padrão
P e entrada restrita a grifos com grau no máximo três é ./V''P-como/eto. Construções
análogas às definidas na prova do Teorema 3.1.5 garantem que para cada grato P que não
é um in-tree ou um out-tree o PHF-O com padrão P e entrada restrita a gratos com grau
no máximo três é .ATP'-completo. Desta forma, a caracterização dos gratos padrões P para
os quais o PHF-O com padrão P e entrada restrita a gratos com grau no máximo três tem
algoritmo polinomial é a mesma que vimos para o problema sem restrição na entrada.

(b) G,a/o. Z,ip«ü'Z"

O grato Z)/ construído no Lema 3.1 .4 pode ser modificado de maneira a obtennos uln
novo grato D} que é bipartida. Basta inserir um vértice em cada arco e = uo em l)/.
Por uma argumentação análoga à feita para o item (a) concluímos que a caracterização
dos gratos P para os quais o PHF-O com padrão P e entrada restrita a gratos bipartidos
é a mesma que vimos para o problema seno restrição na entrada.

l.c) Gralfos arie?atados tra?tsitiuos.

Veremos que o PHF-O com padrão fixo com entrada restrita a gratos orientados tran-

sitivos é polinomial para qualquer grato padrão. Seja P um grato orientado. Seja Z)
o grato orientado transitivo fornecido na entrada do PHF-O com padrão P e seja m o
mapeamento dos vértices de P nos vértices de D, fornecido juntamente com Z). E fácil
decidir se P é vértice-homeomorfo a Z). Basta proceder da seguinte maneira: para cada
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s/

'\

\

\

no

Figura 3.12: Grado Z)/ inodilicado com grau ilo máx;mo três
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arco . = u« C .4P «rifiq- se o arc. (m(u),m(u)) está e«, 1). Clara:ne«te, P é «értice-

llonleomorfo a Z) se, e somente, se existir um tal arco para cada arco de P (note que como
O é tra«sita-, existe «-n caminl-o de ,n(u) a m(«) se, e se«-e«te se, o arco (m(u),m(«))
está em D).

(d) (-;r(!/os orientados acíc/iras

Seja P o grato orientado que consiste de dois arcos disjuntos e os quatro vértices em
que estes arcos incidem. Perl e Shiloacll j161 apresentaram um algoritmo polinomial para
resolver o PHF-O com padrão P e entrada restrita a grifos orientados acíclicos. Ou seja,
apresentaram um algoritn)o para encontrar en] um grato acíclico Z) um caminl)o de sl a
íi e um caldinho de s2 a Z2 disjuntos nos vértices, onde si, s2, tl e t2 são vértices fixos de
Z). Fortuiie, Hopcroft e Wyllie l71 observaram que este algoritmo podia ser generalizado
para resolver o PHF-O com um padrão fixo qualquer e apresentaram) esta generalização
em termos de uln jogo de pedrinhas. Perl e Shiloach construíam a partir de 1) um novo
grifo orientado e procuravam um caminho entre dois vértices específicos deste novo grato.
O uso do jogo de pedrinhas é muito interessante, principalmente por deixar clara a idéia
existente por trás do algoritino. Por este motivo decidimos apresentar o algoritmo para
P arbitrário e 1) acíclico usando o jogo de pedrinhas.

Fixe un] grato padrão P. Seja Z) o grifo orientado acíclico e m o vértice-mapeamento
fornecidos como entrada para o PHF-O com padrão P

Definimos o nível de un] vértice u no grato de entrada 1) denotado por Z(u), como
sendo o comprimento de un] caminllo mais longo que começa em u. Claramente, se existe

"m ca:ni«l-. de « ' ««, (« # «,) e«tão Z(«) > /(«,).

No jogo, as pedrinhas indicarão a escollla dos arcos do grato de entrada. O jogo será
feito movendo as pedrinhas sobre o grato 1). Se P for vértice-homeomorfo a Z) então o
caminho percorrido pela pedrinha p{, associada ao arco ai = uo, será o caminho em Z)
associado ao arco a.

As regras do jogo de pedrinhas são as seguintes

1 . Para cada arco af no grato padrão existe no jogo unia pedrinlla p{. No início do jogo,
para cada vértice s do grato padrão P, as pedrinllas associadas aos arcos saindo de
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s serão colocadas no vértice m(s) em Z)

2. Ein qualquer momento uma pedrinha p{ (a{ C .AP), que está em um vértice u, pode
ser movida para um vértice u, onde uu C ,4Z), se:

(a) u tem o maior nível entre os vértices que estão com pedrinhas (se duas ou
mais pedrinhas estão em vértices que têm nível máximo, qualquer uma das
pedrinhas pode ser movida).

(b) não existe pedrinha em u ou existe pedrinha em u e o é a imagem, por m, da
ponta de af e da cauda de algum outro arco de P

(c) u não é imagem por m de nenhum vértice do grato padrão, exceto, possivel-
mente da ponta de ai.

3. A pedrinha pí pode ser retirada do grifo quando é colocada na imagem da ponta de

4. O jogador vence se todas as pedrinhas forem retiradas do grato de entrada

Lema 3.1.6 0 jogo de pedónAas pode ser vencido se, e somente se, o gra/o padrão é
uédice-homeomorfo ao grato de entrada.

Dem: Suponha, inicialmente, que o jogador possui uma estratégia para vencer o jogo.
Claramente, o caminho percorrido pela pedrinha pi no grato de entrada é um caminho da
imagem da cauda de ai à imagem da ponta de ai. Vamos mostrar que estes caminhos são
disjuntos nos vértices. Suponha que os caminhos percorridos pelas pedrinhas pi e pj se
encontram em um vértice 10 e que as pontas de a{ e aj não sejam coincidentes. Como a
pedrinha pi é colocada no vértice w então sabemos pela regra (2c) que w não é imagem de
nenhum vértice do grato padrão, exceto, possivelmente, a ponta de a{. Mas, a pedrinha
pj também é colocada no vértice w. E então to não pode ser imagem de nenhum vértice
do grato padrão, exceto, possivelmente, a ponta de aj. Logo, m não é imagem de nenhum

vértice do grafo padrão. Podemos assumir, sem perda de generalidade, que pj visita w
primeiro. Pela regra (2b), a pedrinha pj deve sair de to antes de pi chegar. Mas isto
contradiz (2a), pois o nível do vértice em que a pedrinha pí está é maior do que o nível
do vértice em que a pedrinlla pj está, pois existe um caminho do vértice em que está
p{ ao vértice em que está pj. Logo, os caminllos percorridos pelas pedrinhas no jogo são
disjuntos nos vértices. Portanto, o grato padrão é vértice-homeomorfo ao grifo de entrada.



46 CAPÍTUL03. HOMEOMORFISMO COM PADRÃO FIXO

Suponlla que P é vértice-homeomorfo a D. Fixe um tal vértice-homeomorfismo. É fácil
ver que o jogador vence o jogo se adorar a seguinte estratégia: sempre que for movimentar
uma pedrinha p{ desloca-la ao longo de arcos que estejam no caminho associado (pelo
vértice-homeomorfismo fixado) ao arco a{.

D

Chamaremos configuração a qualquer disposição possível das pedrinhas no grifo em
um dado instante do jogo.

Lema 3.1.7 ,4 partir do gra/o padrão P e do gra/o de entrada Z), pode ser constrazZo
cm tempo potinomiat 110 tamaTtho de D, um grelo D' cujos uédices correspondem às
con.Êgumções e cujos arcos correspondem aos movimentos possíveis lto jogo.

Dem: Seja D o grato obtido a partir de 1) substituindo cada vértice u, que é imagem de
um vértice do grato padrão, por gro(o) novos vértices e substituindo cada arco que entra
(sai) de u por um arco que entra (sai) de um desses vértices novos.

Seja k = 1,4PI e seja Zy o grato orientado simples com

vo' l 9 ,«.> u{ C yl),ui ?é uj, i = 1, ,k} e

,4D'<u-,...,":,...,«*>,<«-,...,":',...,«.>)
(«{,ui.) C /(uí) ? l(uj), .j ,k }

Note que uma k-upla de vértices indica em que vértice está cada uma das k pedrinhas
Note que l)' tem O(lyZ)lk) vértices.

É fácil ver que Z)' pode ser construído em tempo O(l.4Z)l)
D

Teorema 3.1.8 C?ua/quer que sela o gra/o padrão P ezÍste tlm a/gar tmo poJÍnomia/ para

resotuer o PHF-O co'm padrão P com elttrada restHta Q grifos orientados acícticos.

Dem: Seja P o grato padrão dado e seja Z) o grato fornecido na entrada do PHF-O com
padrão P. Construa o grato Z)' citado no lema anterior. No grifo ly os vértices corres-
pondem às configurações do jogo de pedrinllas. Um único vértice de Zy está associado
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à configuração inicial do jogo e um único vértice está associado à configuração final no
caso em que o jogo é vencido. Execute um algoritmo para procurar em D' um caminho
do vértice correspondente à configuração inicial ao vértice correspondente à configuração
final. Claramente, existe um tal caminho em l)' se, e somente se, o jogo de pedrinhas
pode ser vencido. Segue pelo Lema 3.1.6 que P é vértice-homeomorfo a Z) se, e somente
se, existir um tal caminho. Se P for vértice-homeomorfo a 1), usando o caminho devol-
vido pelo algoritmo podemos determinar um vértice-hoineomorfismo de P em Z). Como
l.An'l $ t(IV.ÕI -- 2)k'' l.4Z)l, onde k é o número de arcos de P, e um caminho em l)'
pode ser encontrado por um algoritmo O(l,4Z)'l) então o algoritmo para o PHF-O com
padrão P com entrada restrita a gratos acíclicos é polinomial (já que A é fixo).

0

Vimos que para diversos padrões P o PHF-O com padrão P é ./V'P'-completo. Alguns
destes problemas podem ser utilizados para mostrar que certos problemas envolvendo mo-
dularidade de caminllos e circuitos em gratos orientados são ./V''P-como/fatos. Estudaremos
alguns destes problemas no Capítulo 5.

3.1.3 PAHF-O com padrão fixo

Vimos na Seção 3.1 .1 que existe uma caracterização simples dos gratos padrões P para os
quais o PHF-O com padrão P é fácil. Entretanto, não se conhece uma tal caracterização
para o PAHF-O com padrão fixo. Segue diretamente da demonstração do Teorema 1.4.2
que se P é um grato para o qual existe un] algoritmo polinomial para o PHF-O com
padrão P então existe também um algoritmo polinomial para o PAHF-O com padrão P
Observe que na, demonstração do Teorema 1 .4.1 o grato padrão é modificado. Assim, este
resultado não garante que se o PHF-O com padrão P é ./V'7'-como/eto então o PAHF-O
com padrão P também é ./V''P-como/eto.

3.2 Mapeamento .6xo: caso não-orientado

Discutiremos nesta seção os resultados existentes a respeito da versão não-orientada dos
problemas de homeomorfismo com padrão e mapeamento fixos.
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LaPaugll e Rivest j121 conseguiram, em 1980, um algoritmo linear para o seguinte

problema:

Problema do triângulo:
Entravar Um grato G não-orientado e três vértices distintos ui, u2 e u3 em G.
Perguntar Existe um circuito em (; que passa por ui) u2 e t;3 ?

O algoritmo de LaPaugh e Rivest é baseado em análise exaustiva de casos e não utiliza
nenhuma técnica muito interessante.

Em 1980, Shiloach 1201 obteve um algoritmo de complexidade O(IVal - l.Aal) para o

seguinte problema, no caso em que k = 2:

Problema dos k-caminhos:
Entrada; Um grato G não-orientado e k pares de vértices si, tl, . - . , sk, tk em G.
Pergunta; Existem caminhos Pi, . . . , Pk disjuntor, onde Pi,i = 1, . . . , k,

é um caminho de si a ti em G ?

O algoritmo desenvolvido por Shiloach faz uso de vários outros algoritmos. Um destes
a[goritmos é o de Pera e Shi]oach j161, que reso]ve o prob]ema com a entrada restrita a
grafos planares. O algoritmo é bastante extenso e não utiliza nenhuma técnica muito
especial.

Até há pouco tempo atrás estes eram os únicos problemas de homeomorfismo com pa-
drão e mapeamentos fixos para gratos não-orientados que sabíamos serem polinomialmente
solúveis. Não se conhecia nenhum padrão para o qual o problema fosse JV'P'-completo. Re-
centemente, Robertson e Seymour li81 provaram que para qualquer padrão P, existe
um algoritmo polinomial para o PHF com padrão P, e consequentemente
também para o PAHF com padrão P (veja Teorema 1.4.3). Estes resultados são de
grande interesse teórico pois, como comentámos acima, pouco se sabia a respeito destes
problemas. Porém, o algoritmo de Robertson e Seymour não apresenta muito interesse
na prática, pois as constantes envolvidas crescem muito rapidamente com o número de
vértices do grato padrão. O artigo em que este algoritmo é apresentado é bastante extenso
(aproximadamente 50 páginas) e utiliza um lema na prova da corretude do algoritnlo cuja
demonstração não está contida no artigo por ser muito longa (mais de 300 páginas).
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Pelos motivos expostos ao longo desta seção não incluiremos neste trabalho os algo
ritmos citados. O leitor interessado pode recorrer diretamente aos artigos originais.

3.3 Mapeamento livre

No caso de problemas de homeomorflsmo com padrão fixo, na versão orientada ou não-
orientada, os problemas com vértice-mapeamento livre podem ser polinomialmente re-
duzidos a problemas com vértice-mapeamento fixo. Basta considerar todos os vértice-
mapeamentos possíveis. Note que esta quantidade é po]inoinia] pois P não faz parte da
entrada do problema. Assim, len)brando o resultado devido a Robertson e Seymour que
mencionamos na seção anterior, temos que tanto o PH como o PAH com padrão fixo
podem ser resolvidos em tempo polinonlial. Vale aqui ressaltar que para o caso em que
o padrão é o /{3.3 Asano l31 provou que existe um algoritmo linear para o problema.
Quanto à redução recíproca (isto é, de inapeamento livre para inapeamento fixo), não se
pode fazer uma afirmação análoga, já que em geral, o padrão é modificado. Isto é o que
ocorre, por exemplo, na demonstração do Teorema 2.1.3. Logo, demonstracões análogas
à feita para este teorema não provariam que problemas de homeomorfismo com padrão P
e vértice-mapeamento fixo poden} ser reduzidos a problemas de homeomorfismo com (o
mesmo) padrão P e vértice-mapeamento livre.





Capítulo 4

Homeomorâsmo em gratos planares

Vimos nos capítulos anteriores que o PHF-O com padrão fixo é ./V'P'-como/eto para a
maioria dos gratos padrões, e que o PHF com um padrão fixo qualquer possui algoritmo
de complexidade polinomial mas bastante sofisticado. Isto nos motivou a estudar estes
problemas com entrada restrita a gratos planares. Neste capítulo denotaremos por n o
número de vértices do grato de entrada.

Na prin[eira seção estudaremos o PHF-O com un] padrão âxo qualquer. Veremos um
algoritmo polinomial para este caso que foi obtido recentemente por Schrijver j191. Trata-
se de um algoritmo bastante engenhoso que, apesar de polinomial, não possui grande
interesse de ordem prática, devido a dificuldades de implementação.

Na segunda seção estudaremos o PHF com padrão fixo P, onde P é o grato que con-
siste de dois vértices e k arestas múltiplas. Apresentaremos dois algoritmos: o primeiro,
devido a Suzuki, Akama e Nishizeki j211, utiliza divisão-e-conquista e possui complexida-

de O(nlogn), e o segundo, proposto por Ripphausen-Lapa, Wagner e Weihe j17j, é um
algoritmo linear que faz uso de busca em profundidade. Ambos podem ser eficientemente
implementados.

51
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4.1 PHF-O com padrão fixo genérico

Nesta seção estudaremos o PHF-O com padrão fixo P e entrada restrita a gratos planares,
onde P é um grato orientado com k arcos. Este problema pode ser enunciado da seguinte
forma:

Problema dos k caminhos disjuntor - PkC(.Z),ri, sl,. . ., rh, sk)

Entrada; Um grato orientado planar D, imerso no plano, e À; pares de vértices.
(,- , .-), . . . , (,., .*)

Peru«nta: Decidir se em 1) existem k caminhos disjuntos nos vértices
PI,... , Pk, onde Pi é um caminho de ri a s{, para { - l,...,k.

Note que não há nenhuma restrição quanto aos vértices r{ e sj serem distintos.

O problema será estudado considerando o grato Z) conexo. Em 1992, A. Schrijver
j191 obteve um algoritmo polinomial para o PkC. Os resultados que apresentaremos nesta
seção são baseados neste seu trabalho. Vale observar que se não consideramos o parâmetro
k fixo o problema é .V''P-completo (veja j141).

4.1.1 Preliminares e notação

No que segue enunciaremos alguns resultados básicos que utilizaremos para resolver o
PkC. Aproveitaremos, também, para fixar parte da notação que será utilizada.

O algoritmo que apresentaremos para o PkC faz uso de conceitos da teoria dos grupos
para expressar mais facilmente as posições relativas de certos caminhos nos gratos com
que trabalharemos. Apesar de serem bastante conhecidas as definições em teoria dos
grupos que apresentaremos agora, elas serão úteis para fixarmos algumas das notações
que usaremos nesta seção.
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Seja g um conjunto e + : ÇxÇ --, Ç uma operação binária definida em Ç. Dizemos
que (Ç, +) é um grupo se os seguintes axiomas são satisfeitos:

e(Propriedade associativa) Para quaisquer z,y,z C g tem-se(z + y) + z « * (y * ,)

B (Existência do elemento neutro) Existe em Ç um elemento neutro l tal que # + l

z = 1 + z, para todo C Ç.

8 (Existência do inverso) Para qualquer = C Ç, existe un] elemento em Ç, que deno
faremos por z'l, tal que z + z'i = 1 = z-l + a.

Se qualquer elemento de g puder ser obtido através de operações + sobre zi, ai' ,. . ., zx:, içl;-l

diremos que(Ç, +) é gerado por zi,...,zk.

Denotaremos por Gk o grupo (GJ;, .) gerado por gl, . . . ,gt que consiste de todas as

palavras bi ...bí, onde í 2 0 e bi,...,bt C {gi,gi'i,..-,gk,gA;'i} e tais que bibi+i #
gjgj-i e bibi+l # g.f'tgj, parei- l,...,t--l e J = 1,...,k. O produto #.y, ondezey são
palavras de Gk, é obtido concatenando-se z e y (zy) e retirando-se iterativamente todas as
ocorrências de gjgj'i e gj'igj, pata J - 1, . . . , k. Note que, geralmente, # . y # #y. E fácil
ver que o elemento neutro de(Gk, .) é a palavra vazia. Chamaremos gi,gi'', .. -,gk,gt':
de símbolos. O tamanho de uma palavra =, denotado por lzl, é o número de símbolos
em z, contando as suas multiplicidades.

Sejam g/,w C Gk. Diremos que y é um segmento de w se w = zyz para certos

z, z € Gt. Se to = g/z, para algum z C Gk, então diremos que y é um segmento inicial
de to, e denotaremos y :3 to. A relação binária 3 determina uma ordem parcial sobre
Gk. Estendendo Gk a Gi; U {oo} temos um retículado. Neste reticulado, indicaremos a
operação inf por /\ e a operação sup por V. Se # 3 y temos que z /\ y = z e z V y = y.

Se # e g/ não são comparáveis então z /\ y = 1 e z V g/ = oo. Um subconjunto I' de GA é
hereditário se para cada palavra y C I', cada segmento de y pertence a I'
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Seja Z) um grato orientado conexo e r um vértice de Z). Sejam # e @ duas funções de
,4D em Gi;. Dizemos que Ú é r-cohomóloga a é se existe uma função / : yZ) --+ Gx; tal

que

(a) ./'(,)

(b) @(«) = /(u)'' é(a) . /(w), para c'da .rco « = u«, C ,4D

Proposição 4.1.1 Sda / = {é : é é uma /unção de .AZ) em Gk }. .4 re/anão
R = {(é-,Ó,) C / x / : é. é r-c.À.mó/og« « é2} é e 'q«i«ZêncÍa.

Dem: Seja éi C /'. E imediato que @. é 7-collomóloga a é. (basta tomar / : VI) --,
(7i; definida por ./'(t}) = 1, para cada u C yl)). Logo, 7Z é reflexiva.

Sejam ÓI, Ó2 € /'. Suponha que (@i,é2) C 7Z. Neste caso, existe / : yZ) --} Gi;
tal que él(a) = ./'(u)'' @2(a) . /(.«), para cada a = u«, C .AI). Seja g : yD --, Gk
definida por g(u) = ./(t,)'', para cada t, C yl). Assim, Ó2(a) = ./(u) @l(a) . /(w)': =
g(u)'' @2(a) - g(t«). Além disso, !7(r) = 1. Logo, (@2, éi) C 7Z e, portanto, 7Z é simétrica.

Sejam éi,@2,é3 C /'. Suponha que (él,Ó2) e (é2,#3) pertencem a R. Neste caso,
existem funções ./, g : y/,) --} (;l; tais que

(,) é-(.) /(u)'' . Ó2(«) . ./'(.«), par. cada « uto C .4Z),

(b) é,(«) g(u)''.éa(a) g(.«), para c'd. « uto € ,4Z) e

(c) /(,)

Seja À : yl) --, G* definida por h(t,) = g(u) /(t,), para cada vértice o C yZ). De (a)

e(b) segue q«e él(«) =/(u)'' .g(u)'' - é;(a).g(.«) ../(.«), para cada « = u«, € .4.D. O«
seja, @l(a) = A(u)'' . Óa(a) . A(«,), para cada « = u«, C .41). Além disso, A(r) = 1. Logo,

(@l, é3) € 7?1 e, portanto, 7?. é transitava. Isto completa a demonstração de que 'R é uma
relação de equivalência.

D

A proposição seguinte nos fornece uma interpretação para cohomologia de funções
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Proposição 4.1.2 Soam é, Ú : .41) --} Gh duas /unçães r-cohomóZogas. Sega / : y.D
--} GK uma lfunção que satis.faz as condições (.a] e (.b) da definição de r-cohomologia. Se
C' «-,. - -,".--, ',,«, p«'.i. /ech.do «ã.-oMe«t'd. em O '«tâ.
d,(e-)'- - - . d,(e,)'' = /(')': . é('-)'' ' ' ' é(e,)'' ' /('), o«d' e. = 1 .. O p";« p./' "" 'f
no sentido carreto, e ci = --1 caso col traria. /Vo caso particu/a7' em que s = 1' temos
ü(.:)'' . . .@(',)'' - é('-)': '.. é(',)''

Dem: Considere um arco ei que está no passeio fechado não-orientado C', l $ í $q
Seja u a cauda de e{ e w a ponta de e{. Observe que:

. Se c: = 1 e«tão Ú(ei)'' = 1/(u)'' .é(e.)./(.«)1'' = /(«)'' 'é(e.)'' '/(,«) = .f(«.--)''
é(ei)'' . /(«i).

. Se .: = --1 e«tão V,(e{)'' = 1/(u)'' . Ó(ei) . /(w)I'' = /(«,)'' . é(ei)'' ' /(u)
/(«{--)'' . #(ei)'' . ./'(«i).

Assim, Ú(e-)'- . .. V,(e,)'' =/(«o)'' .Ó(e-)'' ./(«-)./(«:)': 'é(e,)" '/(«,) '/(«,)': 'é(e,)"
/(«3).. ./(«.--)''.é(e.)''./(«,)/(')': .é(e-)'' 'l'é(e,)" 'l'é(e,)" 'l' ' ' é(e,)'''/(;)
/(s)''. é(ei)'- . é(e2)" . é(ea)". - -é(e,)'' '/(s). No c'se p'rticular 'm qu' ' = r temos

Ú(e,)': . . - Ú(e,)'' = Ó(e-)'- . . é(e,)'', pois ./'(') = 1.
a

Considere agora o seguinte problema sobre funções 7'-cohonlólogas.

Problema da Viabilidade Cohomológica -- PVC(.D, r, Ó, I')
Entrada. Um grato orientado conexo D, um vértice r C V'D, uma função

é : ,41) ---) Gk e para cada arco a C ÁD um subconjunto hereditário
I'(a) de Gk.

Pergunta; Existe alguma função d, : .41) --+ Gk tal que @ é r-cohomóloga a
é e Ú(a) C I'(a), para cada arco a C .'ll) ? Em caso afirmativo,
encontrar uma tal função.

Mais tarde, apresentaremos um algoritmo polinomial para resolver o PVC. Este algorit-
mo é relativamente complicado e sua inclusão aqui poderá causar perda de continuidade.
Por ora, assumiremos que existe um tal algoritmo e o usaremos na construção de um
algoritmo para o PkC.



56 CAPÍTUL04 HOMEOMORFISMO EM GRAFOS PLANARES

4.1.2 Funções homólogas

Nesta parte vamos supor que Z) seja un] grato orientado imerso no plano e R seja uma
das faces de Z). Lembramos também que f'D denota o conjunto das faces de Z), e que se
F € r'D então F'' é o vértice no dual Zy que corresponde a /'

Sejam é e d, duas funções de .4Z) em Gk. Dizemos que d, é R-homóloga a Ó se existe
uma função ./ : /'Z) -+ (7t tal que:

(.) ./'(R) - 1;

(b) V,(«) = /(FZ)'' . @(a) . /(Fn), par. c'da .rco « C .4Z), o«de FZ e Fo são .s

faces de Z) que ficam à esquerda e à direita de a, respectivamente.

Note que para gratos planares as funções homólogas e cohomólogas estão relacionadas

por dualidade. Seja Z)* o grato dual de 1). Para qualquer função "r : ,4Z) ---} GA; definimos
y' : ,4Z)* ---, Gk por '*(a*) = 7(a), para cada arco a C .41). Sejam Ó, @ duas funções

definidas de .AI) em Gk. Claramente, é e V, são R-homólogas (em Z)) se, e somente se, é*
e V,' são R'-cohomólogas (em Z)').

Sejam é, d, : .41) --} GX; duas funções R-homólogas. Como observamos acima, Ó' e @''
são R"-cohonlólogas. Seja / : y.D' --} Gk tal que:

(a) /(R*)

(b) d,'(.') /(Fz')'' Ó*(a') . /(Fo'), p.r. todo a' C ÁO*

Sej. C'' = (S* = Eo*,«-*,F*,...,Fç--*,«,*,Fç*
orientado em Z)*. Segue pela Proposição 4.1.2 que

S*) um passeio fechado não

@*(«- ')'- @'(«,*)'' S')'' . é'(a-')'- é'(«,*)'' /(s'),

onde ci = 1 se C'' passa por ai* no sentido correto, e ci l caso contrário

Seja g : r'l) --, Gt a função definida da seguinte maneira: g(F') = /(F'*), para todo

Fe FD.

Temos que «,(ai)'- d,(.,)'' = g(S)'' .é(«-)' é(a,)''.g(S). No caso partic"lar em
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q« S = R temos @(«-)'' . . .'P(',)'' = é(«-)''
uma interpretação para homologia de funções.

é(aç)''. Estas igualdades nos fornecem

Finalizamos esta seção observando que o conceito de funções homólogas só se aplica

para gratos orientados imersos no plano Já o conceito de funções cohomólogas se aplica
também para gratos não planares.

4.1.3 O algoritmo de Schrjjver

Nesta parte apresentaremos um algoritmo polinomial para resolver o PkCI(1),ri, si, . . . ,
rk,sk). Vamos considerar 1) já imerso no plano e chamaremos de R a face externa de
Z). Sem perda de generalidade, podetnos supor que os vértices ri, sl, . . . } rk, sk são dois
a dois distintos e que cada un] destes vértices tem grau um. Não apresentaremos estas

reduções por serem relativamente simples.

Sejam P =(uo,...,ui = t,,-..,u,) e Q -(wo,...,U'j = u,...,wg) dois p'sseios
(passeios não-orientados) em uin grato não-orientado (orientado) 1). Dizemos que P e Q
se cruzam em u se ui.l e ui+l ficam en] "lados opostos" em relação ao passeio (passeio
não-orientado) Q. Se para cada vértice u{, 1 < { < p, P e (2 não se cruzam em ui então
dizemos que P e C2 não se cruzam.

Dizemos que {PI, . . . , Pl} é unia coleção de passeios (passeios não-orientados) que não
se cruzam se .f3 e PJ não se cruzam, para quaisquer 1 < i< .j < Z

Para qualquer solução H =(PI,... , .rh) para o PkCI(1),rt,sl,...,rk,sk) considere a
função én : .4Z) --} Gk assim deânida:

. @n(a) = gi, se o caminho a p'ssa pelo arco a (l $ { $ k);

. ón(a) = 1, se nenhum dos caminhos PJ (l $ j $ k) passa p'lo arco a

Iremos descrever como obter uma lista de funções éi, . . . , éx, tal que para qualquer

solução ll para o PkC(1),rl,si, . . . , rk,sk), a função #n é R-homóloga a no mínimo uma

das funções éj, .j = 1, . . . ,.N. Diremos que uma lista deste tipo é uma lista-solução-
homóloga.
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Figura 4.1 : Movi/ícação a ser feita no grato Z)

Primeiramente, modifique o grato D substituindo cada vértice u com gr(u) > 3 por
um circuito cujo comprimento é gr(u). Faça os arcos que incidiam em u no grato original
incidir nos novos vértices(veja Figura 4.1), mantendo os arcos dispostos segundo a imersão
do grato 1) e fazendo cada vértice novo ter grau três. CI)ame de Z) o grato assim obtido.

E fácil ver que um subgrafo de Z), tninimal, que contém um caminho não-orientado
entre quaisquer dois dos vértices rl, sl, . . . , rk, sk é uma árvore. Diremos que um tal
subgrafo é uma árvore de conexão para(Z),ri,sl,... ,rk,sk). Claramente, em uma tal
árvore de conexão os vértices rl, si , . . . , I'l;, sk têm grau um (pois estes vértices têm grau
um em 1)) e os demais vértices têm grau no máximo três. Os arcos que estão em uma
árvore de conexão para(D, I'i , si, . . . , 7'k, sj;) podeill ser particionados em 4k -- 3 conjuntos,
conforme ilustrados na Figura 4.2. Chamaremos cada um destes conjuntos de série.

Proposição 4.1.3 Sda T tema árvore dc c071ezáo para (Z.),7'i,si, . . . ,rk,sk) e se.ja ll

(PI,...,Pk) «m« se/«çâo p«« o PAC(O,,-,'-,.. . ,,k,.n). Ezi'te «m« únic«/u«ção @n
,4D --, Gk q«. é R-homo/og« . én . «,n(.) = 1, p«« cad« '«o « « .,47'

Dem Precisamos mostrar que existe uma única função / FZ) --+ Gt tal que

. /(R)

. ./'(FZ)': . én(a) . .f(Fn) = 1, para cada a g 4T, onde FZ e Fn são as faces de 1) que
ficam à esquerda e à direita de a, respectivamente.



4.] PHF-O COM PADRÃO FIXO GENÉRICO 59

rl r2 r3

sl S2 S3

Figura 4.2: Esquema de uma árvore de conexão para (1), ri, si, r2, s2, r3' s3)

Isto é equivalente a mostrar que existe uma única função g yZ)' --+ GA; tal que

. g(R*) = 1;

. g(Fz')'' . @n'(a*) ' g(Fo') = 1, para cada a « .AT

Claramente, qualquer vértice F'* de 1)* pode ser alcançado a partir de R* percorrendo-se
uin caminho não-orientado C' =(R*, ai*, Fi*,... , al*, Fi' = F''), onde al,..., al são arcos
de D que não estão em T. Como g(R') = 1 e 'Pn'(ai') = 1, para { ' 1,...,/, então
g(/'') = én'(al')''. . .. én'(ai')'', onde c{ = --1, se (7 pass' p'r 'i' no sentido correio e

c{ = 1, caso contrário.

Como os caminhos PI , . . . , Pk não se cruzam então g(F'') é independente do caminho
não-orientado C'. Logo, existe uma única função d,n : .A.D -"} Gk que é R-homóloga a ón
e tal que Ún(a) = 1 , para cada a C .A1) -- ,4T

0

Considere o grado Z) da Figura 4.3. Na Figura 4.4 mostramos uma árvore de co-
nexão T para (Z),rl,si,r2,s2,r3,s3). Observe que ll = (Pi,P2,P3) é uma solução para
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Figura 4.3: Um grato 1) e uma coJeção ll
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(Pi,Pa,P3) que é uma se.lução para o
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Figura 4.4: Arvore de conexão T para(D, ri, si, r2,s2, r3, s3).
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o PkC(Z),7'i,si,r2,s2,r3,Sa). Vamos mostrar a idéia que está por trás do algoritmo que
encontra a função ún que é R-homóloga a én e tal que d,n(a) = 1, para cada a « ÁT
Considere o grato obtido a partir de 1), retirando-se todos os arcos que não estão em T
ou em um dos caminhos .f3, í = 1, 2, 3. Em seguida, afaste ao longo do plano as curvas
que representam os caminhos Pi, P2, P3 (e deforme-as se preciso) sem cruzar uma com
a outra e de forma que elas fiquem sempre "paralelas" às séries da árvore T, só incidindo
nos vértices de T. Seja Zb este novo grato. Defina série em Zb de modo análogo ao que
foi feito para T. Retire de TC os arcos de T que não estão em nenhum dos caminhos Pt,
i= 1, 2, 3. Substitua cada arco em 7'a por uma aresta com os mesmos extremos que o
arco, obtendo o grato não-orientado TC (veja a Figura 4.5). Note que as arestas de TC
podem ser particionados em três passeios (l?l, Q2, Qa tais que:

e Q{ é um passeio de r{ a si, { = 1, 2, 3;

e (2i e Qj não se cruzam, l $ á, .j 5; 31

. U2::. .4Qí = ,'lTc

Observe que o passeio (2i resulta do caminho .fl.. Substitua cada aresta em 7b por
arcos que possuem o mesmo sentido do passeio que passa pela respectiva aresta. Seja
é' : ,4TC --} Gt a função assim definida:

. @'(«) gi, se o passeio (2i passa por a (l E; i$ 3)l

. Ó'(«) 1, se nenhum dos passeios C?j (l $ j $ 3) passa pelo arco a

Em seguida, determine @' que é R-homóloga a Ó' e tal que Ú'(a) = 1, para cada arco a
que não está no centro de uma série em Tc (conforme descrito na Proposição 4.1.3).

Para cada arco a em T, defina V,n(a) como o valor (reverso do valor) que V,' assume
em um arco central na série em Ta correspondente à série de T em que está o arco a, se o
sentido destes arcos coincidirem (forem diferentes). Faça @n(a) = 1 para todo a gl .AT. A
função V,n é R-homóloga a én. Na Figura 4.4, apresentamos a árvore de conexão 7' com
o valor de Ún indicado ao lado de certos arcos en] T
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Figura O grado Ta obt;do a partir de 7' e de ll (&,&,&)
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Observe que

1. Se tivermos os passeios Qi, { = 1, 2, 3, então podemos encontrar a função Ún que
é R-llomóloga a én.

2. Para obtermos os (2i's precisamos encontrar um Za que seja particionável em k
passeios Q{'s de ri a s{ que não se cruzam. Um tal 7'a será chamado válido.

3 Para encontrar todos os 7b's que são válidos, partimos da árvore T e atribuímos
a cada série uma certa quantidade de arestas paralelas, quantidade esta inferior a
1.,4Z)l. Isto equivale a atribuir pesos inteiros entre 0 e l,4Z)l a cada uma das séries
da árvore T (veja Figura 4.6). Para cada atribuição de peso W às séries de T temos
um grato que deilotaremos por ZC(}V). Note que temos no máximo l.4.DI'k-' tais
gratos.

Suponha agora que temos um grato Ta(W'). Veremos a seguir como podemos descobrir
se tal Zc(W) corresponde a um Ta válido; e se for, como encontrar os passeios Qi's.

Vamos explicar a idéia através de un} exemplo. Para isso, considere um grato Ta(H''),
como indicado na Figura 4.6. Então, conforme mostramos na Figura 4.7(a), por 6 deve
passar

z caminhos entre r3 e T,

y caminhos entre I'3 e s3 e
z caminhos entre s3 e T,

devendo a, y, z satisfazer o sistema

z+y=5
r+z=6

A única solução deste sistema é # = 3, z = 3 (veja Figura 4.7(b))

Digamos que por T passem
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Figura
l,40l.

Uin grato ÉC(W), obt;do de T atribu;ndo a cada sér;e um va/or infer;or a

p caminhos entre r2 e ó,
q caminhos entre r2 e # e

w caininllos entre # e õ.

Neste caso, temos o seguinte sistema

P+q-3
q+w =9
P + to = 6

A única solução deste sistema é p = 0, q = 3, w = 6 (ve)a Figura 4.8(b)). Fazendo o
mesmo para os vértices P e a, obtemos as correspondentes soluções.

Tendo tais soluções tentamos formar passeios que não se cruzam, fazendo "colagens"
(se possível), como mostramos na Figura 4.9. Após fazer as "colagens", concatenamos
os passeios obtidos nos vértices r{ e si, { = 1, 2, 3, que estão em posições simétricas em
relação à aresta do meio que incide em 7'i ou .si, como é esboçado na Figura 4.10. Desta
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r3

Ó

(.)(b)

Caminhos no grato T que passam pelo vértice 8Figura
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r2

T

(,) (b)

Figura Caminhos no grato T que passam pelo vértice T



68 CAPÍTULO 4. HOMEOMORFISMO EM GRAFOS PLANARES

r2 r3

T Ó

Figura 4.9: Co/agem dos passe;os ;i)picados lias F;auras 4. 7 e 4.8

forma encontramos, caso existam, os passeios Qi, (22, Q3. Se para uma escolha }y de
pesos não for possível obter k passeios C?i's como desejamos, então descartamos tal W

Se executarmos o procedimento descrito no exemplo para cada 7'C(W), desprezando a-
queles que não correspondem a um 7'c válido, obteremos uma lista de funções éi', . . - , Ó ,
tal que para qualquer solução ll para o PkC(D,ri,si, . . . ,rk, sk), Ón é R-homóloga a e

xatamente uma das funções éj', .j = 1,. . . ,.N. Considere a partir de agora o grato Z)

original (que pode ter grau máximo maior do que três). Seja #j a restrição de #j' aos
arcos do grato Z) original. E fácil ver que éi , . . . , Ólv é uma lista-solução-homóloga para o

PkC(D, ,- , .- , . . . , ,k, .*).

Como o número de 7b(W) possíveis é no máximo l.,41)l4k-a e a solução de um sistema
linear pode ser obtida em tempo polinomial temos o seguinte lema.
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Figura 4.10: Concatenaçâo dos passeios indicados ila Figura 4.g, mantendo a simetr;a em
re.ração à aresta do ine;o e contornando I'2, I'3 e s3.
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Lema 4.1.4 0 aZgoritmo para encontrar ama /esta-se/Hção-Aomó/oga é po/i7zomia/.

D

Veremos, agora, como os resultados anteriores podem ser usados para resolver o
Pkc(O, ,- , .- , . . . , «, ..).

Considere o grato orientado Z)' que é o dual de Z). Construa, a partir de D*, um
grafo dual cordal D+ adicionando em cada face de Z)' todas as cordas possíveis. Mais
precisamente, para quaisquer vértices Fl* e F2* de Z)* para os quais existe um caminho
não-orientado a de F]' a F2 na fronteira de alguma face de Z)", acrescentamos um arco
a. de Fl* a F2*. Note que D+ não é necessariamente planar e nem único, já que o sentido
dos arcos a. não está univocamente determinado.

Para qualquer é ,41) --, Gx; defina é+ ,4Z)+ .....-> GA; da seguinte maneira

. Ó+(a') = é(a), para cada arco « € ,4Z);

. @+(a.) = é(ai)'- - é(a.)'', p;r' qu'lquer caminho « = ((«i')':,
fronteira de alguma face de Z)', com ci,. . .,ct C {+l, --l}.

, («.*)'') «.

Lema 4.1.5 .Seja Z)+ um gra/o dwa/ corda/ obtido de 1). Seja 1' ; ,4Z)+ ----} Gk de./unido

p« F(«*) = {1,g-,...,gk}, p«« c«'í" "co « C ,40, e I'(«,) = {1,g:,g--',..-,gk,g*-:},
para cada arco a. qKe joi actescel\tudo Q D dxtaltte ü col\str\tção de Dt . Se +t é u,ma.

se/ração para o PV(XO+, a''',é+,I') e ei e e2 são dois al'cos em D que incidem em um
m«m. «édi" « co«. @(ei) # 1, p«« á = 1,2, .«tão V,(e-) = d,(.,)', .«de c = --1 .e e- e

e2 s(io arcos que s(ie17} (íe u otl el e e2 s(io (arcos que e7}tr(277t e17z u e c = 1 c(zso cozttra7'to.

Dem: Sejam u um vérticede Z) e al, a2, ..., aq-i, aq arcos que incidemem u e tais que
d,(al) # 1 , Ú(a{) = 1 , para { - 2, . . . , q-- l e Ú(a,) # 1 . Seja « o caminho não-orientado em

Z)* formado pelos arcos ai', a2', . . . , aç*. Seja ci = 1 se ai é um arco que saí de u, e c{ = --l
caso contrário. Convidei'e o grato 1)+ e seja F'' o vértice de Z)' de onde sai o arco ax. Cromo

Ó+(',) . é't(«,*)'' . ..Ó+(«-')'- = Ó'l(«-')''- ...é+(a,*)''' . #+(«,')'' . ..Ó+(.-')'- = 1,
então
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ú+(«.) - @'''(«,*)'' . .. v,'''(.-')'-
./'(F'')'' . l - ./'(F'*)

- 1

/(F'')''. ó+(«.). ó+(«,')', é+(«-')'- /(r'')

Asse:n, d'+(',) = d'''(«-')''' . V,'F('.')'''. Como l#,+(««)l 5; l e @(«{') # 1, ã = 1,q,
então e-(«:') = V,'t(«,')''. Logo, Ú(a-) = @(«,)''

Portanto, se 'P+ é uma solução para o PVC(D+, R*, .é+, I') e ei e e2 são dois arcos em
1) que incidem em um mesmo vértice u com Ü(e{) # 1 , para { - 1, 2 então V,(el) = d,(e2)'

D

Lema 4.1.6 Sda H uma se/ração para o PÊ(XZ),ri,sl,. . .,I'k,sj;). Se V,+ ; ,4Z)+ --} Gx;
á R*-coAom(í/oga a én+ e d,+(a*) C {l,gl, . . . ,gj;}, para todo a C .AZ), então ezÍste em Z),
para cada { = 1, . . . , #, um passeio 07'Íe7 fado .f:l de rf a sí q e passa somente por arcos

« C .4D p"" " q«.i. Ú(.) = gi.

Dem: Seja aü o arco em Z) que sai de 7i. Mostraremos que Ú(aü) = gf. Seja F.t a face de

O adjace«te ' «f-. Então ./''l(«i-') = .f(P.-')'' 'én+(«{-')./(F,-') = /(F.:')'' g{./(F,.').

Co:no Ú+(ail') C I'(a) = {1,gi,...,gi;} então ./'(&l')
qualquer destes casos Ú+(ail') = gi.

ou /(EI') = gi. Em

De forma análoga prova-se que o valor de Ú para o arco que está entrando em s{ é gí

Seja aij = uj-iuj, uj # si, um arco em D para o qual Ú+(aij') = gi. Sejam
ai)a . . ,ap os outros arcos de 1) que entram ou saem de uj, no sentido anta-horário
a partir de aij. Se fizermos ci = 1 quando o arco al entra em uj e cl = --1 quando al sai
de u{, então

V,+(afJ').d,+(a-')': . - . V,'t(..*)'-
.f(r'')'' - l . .f(/'')

/( F'')''.éiÇ(.ij')-én t(«- ')'' @- ''' («.*) '' -/(F' )
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Como @+(afj') = gÍ e«tão d,+(a.*)'' = gi'' , para 'lgum t, l $ t $ p. Como Ú+(a.*) C

{l,g], .. . ,g;;} então Ú+(at') = g{ e c! = --1. Logo, at é um arco em Z) que sai de uj e

P'(at') = gí.

Portanto, existe um passeio orientado .r3 que vai de ri a si, { = 1, . . . ,#) que passa
somente por arcos a € ÁZ) para os quais d,(a) = gi.

D

Teorema 4.1.7 .Ezíste aZgoritmo poZà7 0míaJ para o Pk(;(1), ri, si, ,rk,sk)

Dem: Segue pelo que explicamos anteriormente que podemos encontrar, em tempo
polinomial, uma lista de funções éi , . . . , Ólv : ,4Z) --} Gx; tal que para cada solução ll para

o PkC(Z), ll,si,. . ., I'k, sx;), én é R-lloillóloga a no mínimo um dos Ój.

Construa Z)+ a partir de Z) e faça I'(a') = {1,gi, . . .,gk}, para cada arco a C ,4Z),

e I'(a.) = {1,gi,gl'',. . .,gt,gX;''}, para cada arco a. que foi acrescentado a Z)' para
construir D+

Pelo Teorema 4.1.15 (no final desta seção) podemos encontrar, em tempo polinomial,
paga cada .j = 1, . . ., Ar, uma função Ü+ : ,4D+ --} Gj; que é R'-col]omóloga a @j+ en]

Z)+, com V,+(Z,) C I'(Z,) para cada bico Z, en] D+, desde que exista u]]] tal d,+

Se nós encontramos um tal Ú+, então considere (se existir), para cada i, l $ ã $ k,
um caminho P{ de I'i a si que passa apenas por arcos a C ÁD nos quais Ú+(a*) = g{. Se
tais caminhos existem então pelo Lema 4.1 .5 eles são disjuntos e, portanto, constituem
uma solução para o PkC(D, I'l,sl,. .., I'k,sk).

Precisamos mostrar que se para nenllunl .j em {l, . . . , Ar} encontramos tais caminhos,
então o PkC(D,rl,si,...,rt,sk) não tem solução. Suponha que ]l =(al,..., Ok) é uma
solução para este problema. Então para algum .j € {1, . . . ,.N} as funçoes Ón e éj são

R-homólogas. Ou seja, én+ e éj+ são R'-collomólogas. A Proposição 4.1.1 nos garante
que qualquer @' B'-cohomóloga a #j+ é, tanll)ém, R*-cohomóloga a Ón+. Segue pelo
Lema 4.1 .6 que existem ein 1) caminllos P,', á = 1 , . . . , k, que vão de r{ a s{ usando apenas

arcos a C ÁZ) para os quais Ú'(a) = g{.
D
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4.1.4 Algoritmo para o problema da viabilidade cohomológica

No que segue apresentaremos um algoritmo polinomial para resolver o problema da vi-
abilidade cohomológica, PVC, introduzido na Seção 4.1.1. Inicialmente, provaremos um
resultado que será muito utilizado nesta parte.

Lema 4.1.8 gelam a, z pa/atiras de G;; c b um sàlnbo/o de Gi;. Se z :3 b . z e z :3 b'i . a
então z'l . b . z = 1 ou z = z = 1.

Dem: Sejam = #''.b. z. Suponha que y# 1. Como # :3 Z,-z, então b.z= zy.(1)

Notequey=='i b zimplicaquez y=b.z. (11)

De (1) e (11) segue que zy = . 3/

Como z :3 b'l . # e y'i = z'i . b'i . a, então b'i

.-' . b = y,-'. (111)

zy-i. Disto segue que

Note que y =a'i b.z implicaquey'z-' = z-i.b.(IV)

De(111) e(IV) segue que yz-' = y ' z-'

Logo, zyz-l - z . y'-i = . 3/ ' z-l = b. (pois 3/z'i = g/ y - #-' - b z)

Mas y # l e zyz'i = b implicam que z = z = l

D

E imediato que o PVC(1), r, é, I') pode ser formulado da seguinte maneira

Encontrar uma função / y.Z) --} Gi: que satisfaça

. /(,) = 1;

. /(u)'' . @(a) . /(.«) € 1'(a), par; cada arco a = uw C ,4Z)
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Uma tal função / é chamada viável. Em outras palavras, o problema da viabilidade
cohomológica consiste em encontrar uma função viável /, dados Z), r, é e I'

Lema 4.1.9 Para teso/uer o proa/ema da u ab /idade cohomo/ógica podemos supor, sem
peM« de g«.««/{d«'íe, q«e lé(«)l $ 1 p-« c«d" -c. « C ,40.

Dem: Suponha que 14(e) > 1, para algum e = uto C .4D. Seja @(e) = bi...bt,
t ? 2. Seja Zy o grato orientado obtido a partir de Z) substituindo e pelo caminho
(u = uo, el,ul, . . . ,et,u. = to). Seja #' : .4Z)' --, Gj; definida por;

(.) é'(«) é(a), para cada a € .4D' {.-, ,..}

(b) @'(ei) = ói, para i - l, , t

F'.ça I''(el) = 1'(e), I''('i) = {1}, para { ' 2,...,t e I''(a) = 1'(«), para cada « C

ÁZy -- {e] , . . . , et}.

Suponha que / : yD --, GJ; seja unia função viável para o problema PVC(Z),r,é,I')
Seja /' : yD' --.-} Gi; definida por:

(a)/'(u) = ./'(u), para cad. « C VZ)' -- {ul,..., u.--}

(b) ./''(ui-i) = bi '/'(u{), para i- t, . . . ,2.

Provanlos a seguir que ./' é viável para o problema PVC(ly, I', Ó', F')

. /'(,) - /(,) 1, pois r « {ui, ,ut-l}

8 Para i = 2, , t 'emos:/'(«{--)'' . é'(ei)./'(«{) .f'(«:--)'' /'(«i--) = 1 € F'(ei)

. Como/'(ui--)'' . bi '/'(u{) = 1, par' { ' 2,...,t e«tão ./''(uo)'' . @'(e-) ./'(u-) =

./''(uo)''. é'(e-)/'(«-) . l.. . l= ./'(«o)'' . b- ./'(u-)./'(u-)''. Z,,./'(u,) ./'(u,)''
b,../'(u,). -/'(«.--).Z,./'(u.)(uo).Z,- .b:...b../'(«.) =/(«o).é(e) ../(u.) C

F(e) = r'(e-).

. /'(u)'' . é'(«) /'(«,) = ./(u)'' . é(«) . ./(.«) C I'(«) = 1''(«), p.ra c'da . = u:« C

,41)' -- {e], . . . , et}.
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Considere, agora, uma função viável, digamos g, para o PVC(Z)', r, é', I''). Como g é
viável para o PVC(Z)', ,, Ó', I'') e I''(.{) = 1 , para { - 2, . . . , t, então g(ui-l)': .bi'g(u{) = 1,

para i= 2, . . . , t. Deste modo obtemos:

g(«o)''.é(e) g(u.) '' b-Z,,...Z,..g(u.) («o)''.b: g(u-).g(«-)''.Z,,.g(u,).
g(«,)''.Z,,.g(u,).-..g(u.--)''.Z,..g(u.) (uo)''.Z,-.g(u-).l 1.- 1 g(«o)''.Z,--g(u-) C

I''(e)

Além disso, claramente g(u)'' Ó(a) .g(w) C I'(a) para todo arco a = uto C .4Z) -- {e}.
Logo, g restrito a yl) é uma função viável para o PVC(1), r, é, I') e, portanto, podemos
supor que lé(a)l $ 1 , para cada arco a C ,4Z).

D

E fácil ver que para resolvem o problema da viabilidade cohomológica podemos supor

que para cada arco a = uw C .4Z), a'' = tou também é um arco de Z), com I'(a'') =
I'(a)'' = {z': : # C I'(a)} e é(a'') = é(a)'', se a-: g .4Z). Dor-ante sempr' que nos

referirmos ao PVC vamos supor que isto ocorra e que IÓ(a)l $ 1 para todo a C .4Z).

Para encontrarmos uma função viável, faremos uso de funções pré-viáveis

Dizemos que uma função ./ : IVZ)l --} Gk é pré-viável se

(.) /(,)

(b) pa:a cada 'rco « = u«, C ÁD -le q- se /(u)'' @(a) /(.«) g I'(a) então

/(u) = /(w) = 1.

Para quaisquer funções /, g : yZ) --} Gk, dizemos que / :3 g se, e somente se,

/(u) :3 g(u), para todo t, C }'D. Note que, se acrescentarmos o elemento oo ao conjunto

das funções de yD a Gk, temos un] reticulado (definido pela ordem parcial). Aqui também
vamos indicar a operação inf por /\ e sup por V.

Proposição 4.1.10 Se /1,/2 VD --+ GK são pré-viáveis então j N ja é pté-uiáuet

Dem: alar'mente /(,) = 1. Seja « = u.« € ,40 tal q« y = /(u)'' . é(a) . /(.«) # F(«).
Se não existir uln tal arco em 4D então / é pré-viável. Precisamos mostrar que /(u) =
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./(w) = 1. Como y g I'(a) então y # 1. Supondo que não ocorre /(u) = .f(w) = 1, devido
ao lema 4.1 .8 e usando a': para concluir que y'' = /(to)'' .é(a)''../'(u) « I'(a)'' podemos

supor, sem perda de generalidade, que ./(u) Z Ó(a) . ./'(w). Como /(u) Z @(a) . /(w) e

./' = /1 A /2 então existe iC {1,2} tal que g/ :3 ./(u)'' . @(a) . ./}(«,). Por outro lado,

sabemos que o primeiro símbolo de /(u)'' e y são iguais, pois /(u) =B é(a) . /(w). Assim,
y :3 /(u)'' . @(«) . /.(.«) e /(u)'' . é(a) . ./}(«,) é «m segmento de .A(u)'' . é(a) . ./;(.«) e

como y « I'(a) então ./}(u)'' - @(a) . /.(«,) # I'(a). Usando o fato de que .Ê é pré-viável
obtemos que ./:(u) = /,(w) = 1 e, portanto, /(u) = /(to) = 1, pois / :3 /.. Contradizendo
a hipótese que assumimos.

n

Corolário 4.1.11 Z)ada uma /unção / : yD --} Gk, se ezistc alguma /unção pre'-uíáue/

g : VD --} GK tat que g >-. j, então existe uma .fulLção pré-uiáuel mínima .f : VD --} GK

Lal que j'>". J
D

Dada uma função .f : yD --} Gk, denotaremos por / a função pré-viável mínima g
tal que g b: .r. Se não existir uma tal função diremos que ./' = oo. Indicaremos por a o
comprimento máximo das palavras @(a) e das palavras que estão em I'(a), onde a € .AD,
iql.n p'

" "..«olllé(.)llull«l: « c r(.)}}

Proposição 4.1.12 C07 s acre uma /u7}çâo / yl) --, Gx; S. f é anito .ntão

ra) /(r) = 1 e l.f(u)l < 2alyDI, para cada u C yD;

rb) p«« c«d" "" « ,40 te«.« ?«e .. /(u)'' . é(«) . /(.«) # I'(«) e«tâ.
./'(u) :3 @(«) . /(«,) o« /(:«) :3 é(«)'' . .f(u).

Dem (a) CI.rime«te /(,) = 1, pois ./'(,) :3 .Í(,) = l

Usaremos indução no comprimento 1. de urn caminho não-orientado mínimo de I' a u
para mostrar que l.Í(u)l $ 2al«. Tome um vértice u C yD. Se 1, = 1 então existe um
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arco en] 1) cujos extremos são r e t;. Podemos assumir, sem perda de generalidade, que
« = « C ,4Z). Co:no 7 é pré-«iá«l, « = .7(,)'' . é(«) 7(«) C I'(.) o« .Í(,) = .Í(«) = 1.

Se .Í(«) = 1 e«tão ./'(«) = 1 e, tri«i.Ime«te, 1/(«)1 $ 2a. Se « C I'(.) e«tão .Í(«)
é(a)':. .Í(,) . z = é(a)'' . z. Assim, l.Í(o)l $ a+a = 2a.

Suponha que para todo u C yZ) tal que um caminho não-orientado mínimo de r a
u tem comprimento /., onde /« é menor do que um certo J, então l.Í(u)l $ 2a/«. Seja
t; C V.D e suponha que um caminllo não-orientado mínimo de r a u tenha comprimento
1. Seja u o último vértice em un] caminho não-orientado mínimo de r a u. Podemos

supor, sem perda da generalidade, que a = uo é o último arco neste caminho. Temos que
7(«)'' é(.) .Í(«) C I'(«) o«7(,) ) 7(«) # l e«tão7(«)'' .é(«)..Í(«)
p'r' algum y c I'(«). Assim, 7(«) = é(a)'' .7(u).3/. Logo, l.Í(u)l $ 1é(a)1+ 17(u)l+ lyl $
a + 2a(/ -- 1 ) + o = 2a/.

Portanto, para cada t; C yD temos que l/(u)l $ 2a/, onde / é o comprimento de um
caminho não-orientado mínimo de r a t,. Assim, l/(u)l $ 1.Í(u)l $ 2a/ < 2alyZ)l (pois
r $ 1VZ)l -- 1), para cada vértice u C }''Z).

(b) S«po«h' q- /(u) =B é(') . /(«,) e .f(w) Z é(a)'' . /(u). Como /(u) Z é(«) . /(«,)
então o primeiro símbolo de ./(u)'' . é(a) . /(w) é igual ao primeiro símbolo de /(u)''
Similar«lente, /(w) Z é(a)'' - /(u) implic' q«e o último sí-nbolo de /(u)'' . é(a) . /(«,)
é igual ao último símbolo de /(to). Segue que /(u)'' . é(a) - /(w) é um segmento de

.r(u)'' . é(a) 7(«,), pois / :3 .Í. Te:nos, então, q- .Í(u)'' . é(a) . .7(«,) g I'(a), pois, p'r

hipótese, /(u)'' Ó(a) . ./(to) g I'(a) e, além disso, I'(a) é hereditário. Pela pré-viabilidade
de /, segue que .f(u) = /(w) = 1 e, portanto, /(u) = /(«,) = 1. Isto contradiz a hipótese
que assuiniinos, pois, trivia]mente, ] é segmento inicial de qualquer palavra.

D

Algoritmo para encontrar .f

Entradas Um grato orientado conexo Z), uma função é : ,'lD + Gi, uma
função / : yl) --, GA e para cada arco a C .4Z) um subconjunto

hereditário I'(a) de Gt.
Saída: f.
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1. Enquanto ./ não é pré-viável e .f não viola as condições (a) ou (b) da Propo
sição 4.1.12 faça o seguinte:

(a) escolha «m 'rco « = «, C .AO t-l q- ./'(u)'' . é(') . /(w) # F(a) e .f(.«) Z

é(.)''./(«).
(b) escre- @(a) /(.«) = «y, co-n g/ C I'(a) e lyl máximo e faça .f(u) := #.

2 Se / é pré-viável então faça / := ./ senão faça / := oo

3. Devolva ./

Proposição 4.1.13 Em cada {feração do alvor tmo pata e7}contrar /, a atuaZÍzaçâo de /
««m.nt« l./(u)l, p«« «/g«m «é,ti" u, . «ão m.d@c. /

Dem: Considere unia iteiação do algoritnao. Seja .f' a função / após a atualização.
Segue pela validade do item (b) da Proposição 4.1.12 e da escolha do arco a feita pelo
algoritmo que /(u) :3 @(a) . /(w) (o Lema 4.1.8 e o fato de ./ não ser pré-viável implicam
q«' "'. escolh. se:np:' é possí«l). Co«,o /(u)'' . é(«) . /(«,) gl I'(«) e ='' . é(«) . ./(«,)
p"te"" ' I'(«)(pois z''. Ó(a)./(«,) = y e y C I'(a)), e«tão .f(u) de- ser um segmento

próprio de z. Portanto, l/'(u)l > 1/(u)l.

Mostrarenlos, agora, que /' = /. Precisamos mostrar que ./'' :3 .f, isto é, ./''(u) :3 .f(u)
Existem as seguintes possibilidades:

caso 1: /(«) :3 Ó(«) . /(«,)

Neste caso, 7(«)'' . é(«) /(.«) :3 .Í(«)'' - é(«) - .7(.«). Co:no .Í(u)'' . é(«) .7(.«) C I'(')
(pois .Í(.«) :# 1, já q«e 7(.«) Z é(«)'' - /(u)) então 7(u)'' . @(«) . /(.«) C F(«). Seg-,
pela escollla de y feita pelo algoritmo que z :3 /(u).

caso 2: .f(u) Z é(«) - ./(«,).

caso 2.1 @(«) - /(.«) :3 /(u).

Neste c.se, existe . :3 7(u) tal que z-' . @(a) . /(«,) = 1 C F(a) Assim, # :3 ' :3 /(u)

caso 2.2: é(«) . /(.«) Z ./'(u)
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Temos e«tão .Í(u)'' . @(a) . /(«,) :3 .Í(«)'' . é(«) 7(«,) C I'(a). Assim, , :3 .Í(«).

Portanto, .7' = .Í

Ü

Cada iteração do algoritmo aumenta l/(u)l para algum vértice u. Assim, em no
máximo 2alyDl2 íterações o item(a) ou(b) da Proposição 4.1.12 será violada ou/ será
encontrado. Portanto, o algoritmo para encontrar .Í é polinomial.

Para cada arco a u.« C .40, seja ./; y.D --} Gk a função assim definida

. /a(U)

. /a(«) 1, se « # «

Considere agora os seguintes conjuntos

E :: {Ía, a'j} : a, a' € .4Z) e /. V ./., é finito e pré-viável };

E' «-'} : . € .'10 e é(.) « F(.)}.

Proposição 4.1.14 Sejam E, E' C /a OS obJ'elos ac ma de#7 idos. Se ezÍste um subcon-

junto X de AD ta! que cada par dc arcos em X perteltce a E e, além disso, X intercepta
cada pat em E' , cl\tão Q ful\ção j = 'q.ex f. é iá el. Se ltãa existe um tat s'übconjunto
.«tã. «âo «{.te /u«ção «{á«./ p«« . PVqO, ,, é, I').

Dem: Suponlla que exista un] tal subconjunto X. Como /. V /a, é finito e pré-viável
para cada par de arcos a, a' C X, então / é finito e /(r) = 1. Suponlla que / não é viável,
ou s'ja, que exista um arco a = uw € .4Z) para o qual /(u)'' . @(a) . /(t«) # I'(a).

Seja /(u) = .Í..(u) e /(«,) = .7.«(.«). Como {a',«"} C E e«tão / = V..x .Í. é pré-

viável. Logo /(u) = /(.«) = 1, pois assumimos a hipótese de que /(u)'' .é(a)./(«,) # I'(a).
Deste modo, temos que #(a) # I'(a), pois/(u)''.é(a)./(.«) = 1.é(a).l = é(a). Segue que

{a,a-]} C .E'. Como X intercepta cada par em E', então a C X ou a-] C X. Podemos
assumir, por simetria, que a € X. Como / = V.CX /. e a C X então /. :5 /. Logo,
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@(a) = /a(U) :3 ./.(u) 3 ./(u) = 1. Mas isto contradiz o fato de que é(a) « I'(a), pois,

trivialmente, l € 1'(a).

Suponha, agora, que exista uma função viável / para o PVC(Z),r, é, I'). Seja X
{a = uto C .AZ) : @(a) :3 /(u)}. Mostraremos que X intercepta cada par em .E' e que

cada par de arcos em X pertence a E. Inicialmente, mostraremos que X intercepta cada

par em E'. Suponha que exista algum arco a = uto € .4Z) com Ó(a) # I'(a) tal que a « X
e «'' g X. Pela co«str«ção de X, temos q«e Ó(«) 2g /(u) e é(«)-' 2g /(.«), ou sda, ó(a)
não é o primeiro símbolo de ./'(u) e é(a)'' não é o primeiro símbolo de ./'(w) (lembre que
lé(a)l = 1). Logo, Ó(a) é un, símbolo prese"te «a p'lavr' /(u)'' . é(a) . ./'(.«). Como I'(a)

é hereditário e @(a) g I'(a) e«tão .f(u)'' . Ó(a) . ./'(«,) # I'(a). Mas isto é um absurdo pois

./' é viável.

Mostraremos, agora, que cada par de arcos em X pertence a .E. Sejam a' e a" dois
arcos em X. Mostraremos que {a',a"} C E, ou sqa, que ./'' = /., V /.« é pré-viável
e finito. Como a',a" C X e / é viável então /., :3 ./ e .r.« :3 /. Logo, .f' é finito e

./'(,) = 1. Sej. « = u«, € ÁO t.l q«e g = /'(u)'' . é(«) /'(«,) g I'(«). Preces.mos
mostrar que ./''(u) = /'(to) = 1. Como /., e ./.« são pré-viáveis então podemos assumir,
p'' simetria, q- /'(u) = ./.,(u) e ./''(.«) = ./.«(.«), pois se ti«éssemos /'(u) = ./.,(u) e

/'(,«) = /.,(«,) e«tão /'(u) = .f.,(u) = 1 e ./'(.«) = .Í.,(«,) = 1. Podemos assumir, p'lo

Lema 4.1.8 , que ./''(«,) Z é(a)'' . /'(u). Suponha, inicialmente, ./'(u) d Ó(a) . ./'(w).
Neste caso, o primeiro símbolo de /'(u)'' e o último símbolos de /'(w) são iguais ao
primeiro e último símbolos de y, respectivamente. Como /' :3 .f então g/ é um segmento

de ./(u)'' .é(«)./(«,). Co:no/(u)'' é(«)../(:«) C I'(«), poi;/ é «iá«l, e y é ««, segme«to
de .f(u)'' Ó(a) - ./(«,) .Deão Z/ C I'(a). Isto co«traduz a escollla que fizemos para o arco a

', portanto,/'(u) :3 @(a) ./'(w).

C.mo .Í.«(«) :3 /'(«), y # I'(«) e /'(u) :3 é(«)./'(.«) e«tão 7.«(u)'' .é(«) /'(.«) g I'(«).
Mas /'(«,) = .Í.«(.«), e assim, obtemos que 7.«(u)'' é(«) . 7.«(.«) g I'(a). Seg- que

.Í.«(u) = .Í.«(«,) = 1. Como /'(.«) = .Í.«(.«) e«tão /'(«,) = 1. Deste modo, /'(u) :5

@(a) . /'(:«) = @(.) Co:no lé(«)l = 1 e /'(w) = 1 e«tão:
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(i) ./''(u) é(«) e, e«tão, y = ./''(«)'' - é(a) - .f'(w) = é(.)'' . é(«) 1 = 1 o«

(ii) ./''(u) = 1 e, e«tão, y = 1. é(a). 1= @(a)

Co-no y # I'(«) então ./''(u) = 1.

n

Estamos agora em condições de apresentar o algoritmo que resolve o problema da
viabilidade cohomológica. Como veremos, este problema será reduzido ao problema da
2-satisfatibilidade.

Algoritmo para o problema da viabilidade cohomológica:
Entravar Unl grato orientado conexo 1), um vértice I' C yD, uma função

Ó : ,4Z) --, GA; e para cada arco a C .4Z) uin subconjunto hereditário
I'(a) de Gk.

Saz'da; Devolve uma função viável ./, caso exista. Caso contrário, devolve.
'nao'

1. Construa os conjuntos .E e E'

2. Faça.B (.'10 x,'10)- E

3. /' = ]'1{...--lcz.('. + «..-- ) ' lllÓ.Ó,}.E(© + ®)

4. Se .F for satisfatível então fixe uma atribuição de valores que satisfaz .F, devolva
/ = V /a, onde #. é verdadeiro, e pare.

5. Se .F não for satisfatível então responda que não existe função viável e pare

Analisando cada un] dos passos do algoritmo proposto, não é muito difícil obter o
seguinte resultado.

Teorema 4.1.15 0 problema da uiab /idade coÀomo/ógíca pode ser reste/pião por um a/-

goHfmo po/inox a/ em l.AZ)l+ a+ k.

D
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4.2 PHF com padrão âxo específico

Nesta seção estudaremos o PHF com padrão P, onde P pertence à classe #' que consiste

dos gratos formados por dois vértices e k arestas múltiplas (k ? l).

Em 1989, Suzukí, Akama e Nishizeki j211 apresentaram um algoritmo de complexidade
O(n logo) que encontra o número máximo de caminhos disjuntos X;m entre dois vértices s
e t de um dado grato planar (y. Estes autores obtiveram, ainda, um algoritmo de mesma
complexidade que encontra k caminhos disjuntos entre dois vértices s e t de G, desde que
h; '\ n; X4 .

Recentemente, Ripphausen-Lipa, Wagner e Weihe apresentaram um algoritmo linear
para o problema de encontrar uma coleção máxima de caminhos disjuntos de s a Z em um
grato planar.

Estes algoritmos utilizam técnicas distintas e bastante interessantes. Ambos podem ser
eficientemente implen)enfados. Por este motivo, resolvemos apresenta-los neste trabalho.

4.2.1 Algoritmos baseado em divisão-e-conquista

Nesta subseção apresentamos dois algoritmos: o primeiro deles resolve o PHF com padrão
P, onde P C #', e o segundo encontra un] vértice-homeomorfisnlo de P em um grato de
entrada G.

4.2.1.1 Problema do número máximo de caminhos
disjuntos de s a t

Veremos aqui un) algoritmo de complexidade O(nlogn) devido a Suzuki, Akama e
Nishizeki j211 para o seguinte problema

Problema do número máximo de caminhos disjuntor de s a t
Entrada; Um grato não-orientado planar G, imerso no plano, e dois vértices

s,Z C yG, s # t.

Saía.- O número máximo, kw, de caminhos disjuntos de s a t
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Figura 4.11: O grato G está desen/lado com /incas sólidas e o grado G+ com /incas
tracejadas. O circuito C, indicado com linhas sólidas em negrito, separa s e t.

Assim, este algoritmo resolve o PHF con) padrão P, para P € #'

Determinar se km = 1 pode, facilmente, ser feito em O(n). Deste modo, assumiremos
que kw à 2. Podemos também assumir que G é simples, s e t não são adjacentes em G e
que o vértice t está na face externa de G.

Para resolver o problema acima, o algoritmo que veremos constrói vários gratos. Ve.
jamos a primeira construção.

. Construção de G+ (a partir de G)

Seja G+ o grato obtido, a partir de G, colocando-se um novo vértice F'' em cada face F
de G e ligando o vértice F'' a cada um dos vértices em }''F (vértices na fronteira de F').
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Veja Figura 4.1 1. Mais precisamente, o grato G+ é o grato simples com

VG+ (r'G)' e
,4G'' f'*,«} : r'* C (/'G)' e « C }''F'},

onde (r'G)* = {f'' : r' é face de G}.

Diremos que um circuito C' em G+ separa u e t;, sendo u, u C yG+ , quando os vértices
u e o ficam em regiões distintas de #?' -- Im(C'), onde Im(X) para X Ç G é a região de
P?2 definida pelo desenho de X.

Veremos a seguir que o problema original pode ser reduzido a um outro problema
sobre G+. Para isso, o seguinte teorema bastante conhecido em Teoria dos Gratos (veja
l51) será «til:

Teorema 4.2.1 Soam s c t dois ue'rZices de Hm gra/o não-oHcntado G que não são
adjacentes. Existem k caminhos disjuntor de s Q t em G se, e somente se, para qualquer

cone X que separa s e Z em G, temos IXI 2 k.

0

Usando este teorema, é fácil provar o seguinte resultado

Teorema 4.2.2 /ihístem k camÍnAos dÍ:Üa7}tos de s a t em (l; se, e somente se, todo

circuito, cm G+, quc separa s e t tem compHme71ío 110 mlhÍmo 2k.

Dem: Segue pelo Teorema 4.2.1 que é suficiente mostrarmos que existe em G um corte
X que separa s e t com IXI < A se, e somente se, existe, em G+, um circuito C' que separa
s e t tal que IC'l $ 2k.

Suponha, inicialmente, que existe, em G+ um circuito que separa s e t com 101 $ 2k
Note que

v(7 n val = 1(.;1/2 $ k e yCnV(;é um corte em (; que separes et

Suponha, agora, que existe em G um corte X que separa s e f com IXI $ k. Suponha,
ainda, que X é minimal. Seja G' a componente de G--X que contém s. Sqa G" = alva'u
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XI. Os vértices de X estão na face externa de G". Assuma que quando percorremos a
face externa de G" no sentido horário encontramos os vértices uo, oi, . - - ,ulxl-i, ulxl ' uo
nesta ordem. Claramente, oi e ui+l estão na fronteira de uma mesma face de G". Seja .n
a face de G" separada da face externa pela aresta uft;Í+i. Seja J uma curva simples no
plano que satisfaz:

1. i n .rm(G) = .rm(X)

2. O intervalo de J entre os vértices ui e oi+i está no interior da face Fí de G (0 $ { $
1./\ 1 - 1 J.

Observe que s e t estão em regiões distintas de P?2 -- J. Claramente, o circuito C' =
(uo, Xo',ul, Fl*,... , oo) em G+ separa s e í e IC'l = 2lXI $ 2k.

Q

Corolário 4.2.3 Em G o nlímero mázÍmo de caminhos diéÜuntos de s a t é a metade do
comprimento de um circuito mÍhímo em G+ que separa s e t.

D

O Corolário 4.2.3 nos garante que para encontrarmos km é suficiente encontrarmos em
G+ o comprimento de um circuito mínimo que separa s e t.

Seja P = (s,oi,o2,. ..,u,-l,t) um caminho im'nimo de s a t em G+. Claramente,
qualquer circuito que separa s e t em G+ passa através de algum vértice em yP -- {s, tl}.
Deste modo, para encontrarmos o comprimento de um circuito mínimo que separa s e t
em G+ é suficiente encontrarmos o comprimento de um menor circuito que separa s e t e
que passa por uj, para cada t;j em yP -- {s, t}.

Com este objetivo construiremos a partir de G+ um novo grato G'

8 Construção de G' (a partir de G+ e P)

Inicialmente, trocamos cada vértice oj C yP -- {s,t} por dois novos vértices uj e
wj. Em seguida, cada aresta t;juj+l que está no caminho P é trocada por duas arestas
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Pt P"

-t(CJ )

Figura 4.12: Grado G'; caril;n.fios P' e P" ila fronteira da face externa

paralelas, no sentido geométrico, ujuj+t e mjwj+i. Quando percorremos o caminho P de
s para t, as arestas que incidiam em oj pelo lado esquerdo, no grato G+, passam a incidir
em uj no grato G', e as arestas que incidiam em z;j pelo lado direito, no grato G+, passam
a incidir en] wj no grato G'. Finalmente, nós retiramos deste novo grato os vértices s e t.
Veja na Figura 4.12 um exemplo de um grifo G'

Claran[ei[te, u]n circuito mínimo en] G+ que separa s e Z e passa por t;j corresponde a
um caminllo mínimo de uj a wj em G''. Desta maneira, para encontrarmos kw é suficiente
encontrarmos um caminho mínimo de uj a wj, para cada ] $ J $ 1' -- 1 , e obter o mínimo
dos comprimentos destes caminhos.

Sejam P' e P" os caminhos em G' que correspondem naturalmente ao caminho P em
G+. Para cada l $ .j $ 1' -- 1 , seja OÍ un] caminho mínimo de uj a toj em G'. Seja W um
passeio de 10] a ul na fronteira da face externa de G', no sentido anel-horário. Seja C' o
passeio fecllado em G' obtido concatenando o caminho OJ, a seção de (P")': que vai de
wj a wi, o passeio W' e a seção de P' que vai de ul a uj. A imagem do passeio C' no plano
juntamente cona seu interior será cllamado in(aJ). Seja H''' um passeio de w,-i a u,-i,
na face externa de G', no sentido horário. Seja C'' o passeio fechado obtido concatenando
o caminho (l&, a seção de P" que vai de wj a 10,-1, 0 passeio W' e a seção de (P')'l que

vai de u,-l a uj. A imagem de C'' no plano juntamente com seu interior será chamada
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.ut(q)

Unl subgrafo /' de G' é uma floresta de ligação mínima para (G', /, À), se

e .F é unia floresta,

e u{,w{, i = 1, , A, são folhas de .F,

8 Para cada { = /, . . . , À, existe um caminho de ui a toi em / que tem comprimento
igual ao de um caminho mínimo de ui a wi em G'

O algoritnlo que apresentaremos a seguir encontra uma floresta de ligação mínima para
G', caso seja executado cona entrada (G', l,7' -- 1 ). Nós usaremos esta floresta de ligação
para encontrar o conlprinlento de um menor caldinho entre os caminhos mínínlos de uj a
toj, para J - l,. .., I' -- 1, que como já vin)os é igual a 2km.

Algoritmo para encontrar uma floresta de ligação mínima
E7 traja; Um grifo H e dois inteiros / e À.
gama., Uma floresta de ligação nu'numa para (H, /, À).

0. Faça /' sei o grato vazio

1. Faça .j = 1(/ + A)/2J

2

3

Encontre Cj em H (veja explicação abaixo).
Seja Hi. o subgrafo de X que está na região in(CJ) e seja H..t o subgrafo de
H que está na região out((L).

Se y.Fn VCj = 0 então faça / = .f+ CJ , caso contrário encontre um subgrafo
aj' de (Jj tal que .F + CJ' é uma floresta que possui um caminllo de uj a wj
e o comprimento deste caminho é igual ao de um caminho mínimo de uj a toj
em H. Faça / = F + CI'. Veja abaixo como encontrar CJ'

4. Se / $ j -- l então execute este algoritmo com entrada (Hi«,Z,J -- l)

5. Se .j + l $ A então execute este algoritlno com entrada (H-t,J + 1, A)
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6. Devolva .F e pare

Como encontrar o caminho Cj no passo 2 do algoritmo

Na primeira chamada o algoritmo encontra dois caminhos CI e O,-i. O caminho CI
é o subgrafo de W que é um caminho de ui a tol e o caminho C,-i é o subgrafo de W'
que é um caminllo de u,-i a w,.l. Considere uma chamada qualquer do algoritmo. Se
vo n ycl = 0 então encontramos um canlinlio de uj a wj no subgrafo de G' cuja imagem
está na região in(ah) n out(ol).

Se ych n VOI # ü então seja uj' o pri]neiro vértice en] yC'h que encontramos ao per-
corrrer o caminho OI a partir de ul e seja toj' o primeiro vértice em y(7h que encontramos
ao percorrer OI'l a partir de wl. Como CI e Oh são subgrafos de .F, que é uma floresta,
então as seções destes caldinhos entre uj' e mj' são idênticas. Deste modo, a seção de CJ
entre estes dois vértices deve ser idêntica à seção de CI (e CA) entre estes dois vértices.
Assim, para encontrar Cj é suficiellte encontrar, no subgrafo de G' cuja imagem está na
região escuta da Figura 4.13, um caminllo mínimo QJ' de uj a uj', um caminho mínimo
Qj" de to,' a wj e, finalmente, fazer CÍ = Q.i' . Clluj', toj'l . Qj '

E fácil ver que os caminhos CJ, para cada .j = 1, . . . , 1 -- 1, podem ser encontrados em

tempo proporcional ao número de arestas de G'

Como obter o subgrafo Cl;j' no passo 3 do algoritmo

Suponha que r.f n y(Ji :# 0. Seja u' o primeiro vértice en] y.F que encontramos ao
percorrer o caminho (l;Í a partir de uj e seja to' o primeiro vértice em y.F que encontramos
ao percorrer o caminllo aJ-i a partir de toj. Seja PI' a seção de (IO entre os vértices uj
e u' e seja PÍ" a seção de O; entre os vértices to' e wj. Observe que u' e w' podem estar
em yCh ou VC'i, onde (Jh e OI são os caminhos de uh a 10/. e de ul a l que estão em .F,
respectivamente. Desta forma, precisamos analisar os seguintes casos:

1. u',w' C VChl

2. u', w' C yCÍ;

3. u' C yC/. e w' € 1''Ol;
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P' P"

u/l tl; /}

Figura 4.13: Caso en] que VOA n VC'l # 0. Neste caso apenas as arestas que estão na
região escura são usadas para ei)cozltrar CÍ.



90 CAPnUL0 4. HOMEOMORFISMO EM GRAFOS PLANARES

P' p''

Figura 4.14: O calninJ)o (il é mostrado eln tracejado Dorida/ e o stzbgrafo (;' em traje/ado
em nega;to.

4. u' C yCI e to' C VCh

Se ocorre l ou 2 então faça CI' PI' + PJ" (veja Figura 4.14)

Suponha que ocorre o caso 3. Se yC/. n yol # @ então faça (&' = .r3' + PJ" (veja
Figura 4.15). Assuma, então, que VC'h n VCI = g. Seja z o primeiro vértice que en-
contramos en] VCI ao percorrer (a a partir de uj. Note que existe um tal vértice, pois
w € v'CI n vcj. Seja y o primeiro vértice de VC'h (lue encontramos ao percorrer CI':
a partir de #. Observe que u' é un] vértice que })recede # em Cã e está em Vcj n vcA.
Seja Q a seção de Oj que vai de z a y. Faça CJ' = PI' + PJ" + Q (veja Figura 4.16). É
fácil ver que o caminho de uj a wj em f' + C'Í' ten) comprimento igual ao de um caminho
im'nimo de uj a toj em G'. Finalmente, se ocorre o caso 4, C'j' pode ser encontrado de
modo similar.
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P' p:*

Figura 4.15: Caso 3 quando yc'h n yci # ü ('sim;.]ar aos casos ] e 2,). Note que o subgraío

Ci' , mostrado em tracejado em negrito, é o mesmo.
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P/ P/r

luj
/U

Figura 4.16: Caso 3 quazldo voh n yc'l Neste caso, CJ' e' + p," + c?



4.2 PHF COM PADRÃO FIXO ESPECÍFICO 93

E fácil ver que o passo 3 do algoritmo pode ser feito em O(n). Assim uma árvore de
ligação nu'nima pode ser encontrada em O(n log r), ou seja, en] O(nlog n).

A partir de uma floresta de ligação nlíninla .F, encontraremos o comprimento de um
caminho tníninlo entre uí e wf en] (;', para {:: l,..., l- -- l.

O problema seguinte é bastante conllecido:

Problema do ancestral comum mais próximo
Entradas Uma árvore T, um vértice r C y7', que é a raiz da árvore T,

e r -- l p'r's de «értices(u-,.«i),... ,(u,--,«,,-i).
Saída. O ancestral comum mais próximo de ui e wi, para { - l, . . . , I' -- l

Como u{ # toj, para í, J = 1, . . . ,I' -- 1, então o problema do ancestral comum mais

próximo pode ser resolvido en] O(7} log 1}). Con)o .F é uma floresta que possui um caminho
entre u{ e t.oi, então ui e wí estão em unha mesn]a árvore en] .F. Fixe uma raiz em cada
árvore em .F e execute uni algoritn]o para resolver o problen]a do ancestral con]un] mais
próximo para cada árvore em /'

Seja ai o ancestral conlun] mais pióxinlo de uf e w{. O comprimento do caminho em
.F que vai de u{ a w{ é dado por

dà't(u.) + dã't(.«.) 2 . /á.t(«:),

onde dist(u), u C V/', indica o comprin)eito do caminho de u à raiz da árvore em que
está o vértice u. Claramente, disto pode ser encontrado em O(n), para todo vértice
em /' simultaneamente. Como o comprimento do caminho de uf a to{ em .F é igual ao
comprin)ento de um circuito mínimo que passa por o{ en] G+ então segue pelos comentários
feitos após o Corolário 4.2.3 o seguinte teorenaa.

Teorema 4.2.4 Z)ado um oral/o p/altar G e dois udríiccs s, Z € VG, o lllímero mázímo

k de cami7}Àos disj?z7ttos dc s a Z pode ser c7}c07ztrado cm O(nlogn).

D
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Seja G o grifo de entrada para o PHF com padrão P, P C #). Seja m o vértice
nlapeamento definido por:

m(.') = ., m(t') = t,

onde s', t' são os vértces de P

Claramente, P é m-vértice-homeomorfo a a se, e somente se, Ã; $ km

4.2.1.2 Problema dos k caminhos disjuntor de 5 a t

Suzuki, Akan)a e Nisllizeki j211 aptesentaranl um algoritmo de complexidade O(n log n)
para o seguinte problema:

Problema dos k caminhos disjuntos de s a t
Entrada. Unl grato não-orientado planar G, imerso no plano, dois vértices

s, f € yG, s # t, e um inteiro k, k $ Êm.
Saía; k caminhos disjuntos de s a Z em G'

Assim, se P C #' e G é um grato planar este algoritmo encontra um vértice homeo-
n[orfismo de P en} G em tempo O(nlog [i). Este algoritmo utiliza un] algoritmo auxiliar
que passaremos a apresentar.

Inicialmente, iremos definir alguns termos que usaremos para definir o problema com
que traball[aren[os. Seja F' uma face de un] grato G. Sejan} .A/i, . . . , .A4J; subconjuntos de

rF' dois a dois disjuntor. Diremos que o conjunto .A,'f = {.A41 , . . . , .A/k} é uma malha. Os

vértices que estão em Ut . JWf serão ditos terminais. Uma rede será um par ordenado
7Z = (G, .A''{) em que o primeiro elemento é un] grato não-orientado e o segundo elemento,
uma mallla.

Seja 7Z = (G, {.A4i, . . . , A/A;}) unia rede. Seja Z um subgrafo de 6' que é uma árvore.
Diremos que Ti conecta .114f se os terminais de A/{ são as folhas de Ti. Uma floresta de
conexão /' para 7Z é un] subgrafo de G que é unia floresta e cujos componentes Ti , . . . , Tk

são tais que 7} conecta Mi, { = 1,...,k, e VZI. n yTJ :: 0, para quaisquer i, J, com i:/ .7.
Escreverenlos, /= TI + . . . + Tk.
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4 3 2

Figura 4.17: Os vért;ces numerados sâo os terra;na;s. O número ;nd;ca o coiÚunto da
ma/ha en) que está o respect;vo termina/. O subgrafo em i)egr;to é uma floresta de conexão.

Podemos, agora, enunciar o seguinte problema:

Problema da Floresta de Conexão PFC
E«í«d.. U«-* rede 7Z = (G,M).
Peryu7 fa: Existe unia floresta de conexão para 7Z?

En) caso afirmativo, encontrar uma tal floresta de conexão

Para resolver o PFC podemos assumir, sem perda de generalidade, que os terminais
são vértices da fronteira da face externa de G. A face externa de G será denotado por E.
Além disso, podemos assumir que G é simples.

Seja J uma curva simples no plano, que passa por todos os vértices que estão na fron-
teira de E e contém em seu interior a imagem de G no plano. Seja uo um vértice qualquer
em VE. O primeiro e o último vértice de .A4{ que são encontrados quando percorremos J
a partir de uo no sentido horário serão chamados vértice inicial e vértice final de .A4í,

respectivamente. Denotaremos estes vértices por s(.A/i) e t(.IWí), respectivamente.

Na Figura 4.1 7 os vértices s(.A4{) e t(.A/i), ã 1 , , 7, estão marcados com um círculo



96 CAPÍTUL04 HOMEOMORFISMO EM GRAFOS PLANARES
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4 3 2

Figura 4.18: Á /ígura mostra a construção (/e P2 a partir de W2. Ás arestas em tracejado
en] llegrito são as arestas que foram ret;fadas de W2.

Assumiremos que as arestas na lista de adjacêilcia de cada vértice dos gratos comi que
Lrabalharemos estão ordenadas com base na curva J. h'leis precisamente, a primeira
aresta na lista de adjacência para un] vértice u sela a primeira aresta adjacente a u que
encontramos quando giranlos, no sentido llorário, um segmento qualquer uu' da curva J

Denotaremos por W(A4í) o passeio de s(.4/i) a {(A4i) na fronteira de E, que não cruza
cona J e cuja primeira aresta é a primeira aresta na lista de adjacência para s(.A/i) e cuja
última aresta é a última aresta na lista de adjacência para t(.A4{).

Em seguida, apresentamos um algoritmo para resolver o PFC.

Algoritmo para resolver o PFC
E«t«d«; U:«a rede 7Z = (G, .M).
Saída.' Devolve, se existir, unia floresta de conexão })ara 7Z.

Caso contrário, responde que não existe uma tal floresta
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1. Modifique a numeração das malhas de .A4 de modo que ao percorrermos a
curva J a partir de oo no sentido horário encontremos os vértices finais desta
«,«Iha «. seguinte ordem: Z(Mi), . . . ,t(Mk).

2. Para cada i = 1, . . . , k faça

2.1. Se os terminais de A/i estão em componentes distintos de G ou
existe algum terminal de À4j, j ?é i, em W(.A4i) então responda que
não existe floresta de conexão para 7? e pare.

2.2. Construa, a partir de W(À4{), uma árvore Z que colecta os termi-
nais de À4{ (basta retirei vértices e arestas de W(À/{) de modo que
7', não possua nenllunl circuito ou vértice com grau um que não
sej. ter«,mal).

2.3. Faça G = G -- yW(]14í)

3. Devolva .F = Ti + + Tk e pare

Observe que W(A/{) pode, inicialmente, conter circuitos e vértices com grau um que
não são terminais.

Teorema 4.2.5 Sc uma rede 7Z = (G,.M) c07}fé7'z ?zma ./7orcsta dc coz&elão, e7}tão o

algoritTno para o PFC cltcontra lenta ta! $oresta.

Dem: Seja .M = {JWI, . . . , À/k}. Nós denotaremos por 'R{ - ((7i,.M{) a rede no início

da {-ésima iteração do a]goritn)o, onde .Mi = (À/i, . . . , ]b4j;). Evidentemente, .A'fl = .A''{ e
L.J 1 -- \-l .

Y

Suponlla que exista uma floresta de col)exmo .FI. = Z+ Z+l +...+ Tk em Rí(l $ i $
k -- 1). Vamos nlostral que existe unia floresta de conexão em 7Zi+i.

Suponl)a que não exista uma floresta de conexão em 7Zi+i. Assim, algum 7lÍ(á+l $ J $
k) na floresta .a de 'R{ intercepta W(À4í), pois Gi+l = Gi-- yW(M{) e Mi+l = M -- {Mi}.

Seja u C yw(À/í) n y%. Existe em T; um caminllo Pj de u a t(MJ). Na árvore T.,
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Figura 4.19: No desei}/lo a /in/la tracejada representa a curva J. O desenho i/usara a
p''içâ' re/-ti- dos «ért;c« «, t(M{), .(Mí), t(.a6).

existe um caminho P, que vai de s(Mi) a Z(Mi). Como .j > á, e«tão o vértice t(À4,) é
encontrado quando percorremos a curva J no sentido horário entre Z(.A4í) e s(.A/i). Como
u C W(Mi) então encontramos o entre s(Mi) e t(Mi) quando percorremos a fronteira da
face externa de G{. Logo, quando percorremos a fronteira da face externa de GÍ, a partir

de s(A/f), os vértices s(Mi), t,, t(Mi), t(Mj) aparecem nesta ordem (veja Figura 4.19).
Logo os calllinhos P. e PJ não são disjuntos nos vértices contradizendo, o fato de que
.F1. = 7'. + . . . + Tj + . . . + 7]; é uma floresta de conexão em 7Zi.

D

Agora estamos en] condições de apresentar o algoritino de Suzuki, Akama e Nishizeki
j211 para o problema dos É caminhos disjuntor.

Inicialmente, daremos uma idéia geral do algoritmo. Seja X C yG um corte lm'nimo
de vértices em G que separa s e t. Seja J uma curva fechada simples tal que Jn /m(G) =
.rm(X) .

Seja Gi,. o subgrafo de G cuja imagem no plano está no interior de J e seja G..t o
subgrafo de G cuja imagem no plano está no exterior de J. Seja Gf o grifo que obtemos
ao adicionar a Gi« un] vértice t' e unia aresta entre cada vértice de X e t' e seja G.
o grato que obtemos ao adicionar a G..i u]]] vértice s' e unia aresta entre cada vértice
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Figura 4.20: Coí]catenando os cai ]i] /)os reJ)í'e.sentados por /iilJ)as poiltí/.lla(/as elos grados

(;i e (I'. o/)temos k can)ii}/)os d;syuiltos (/e s a t en) G'

de X e s', como mostrado na Figura 4.20. Encontre k caminhos disjuntor entre s e t'
em Gi e k caminhos disjuntor entre s' e Z em G.. Concatenando seções apropriadas dos
k primeiros can)anhos e dos k últimos caminhos obtemos k caminhos disjuntos de s a t
em G, como mostramos na Figura 4.20. Para que o método descrito acima funcione é
necessário que ein todo grato (.; l]aja un] corte de vértices X que separa s e Z tal que
XI = k. Claramente, isto nem sempre é verdade. O algoritnlo que apresentaremos segue
a seguinte estratégia: se não existir um tal corte de vértices no grato G então o algoritmo
irá retirar de G algumas arestas e vértices redundantes de maneira que no novo grato haja
um tal corte de vértices.
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Lema 4.2.6 Sda u C yG+ um utí7'vice qKe 7}ão é a(Üacenle a s ou í em G+. Sela G.+ o
grelo obtido a parir de G+ contrai ldo-sc toda aresta incideltte em u. Se C é um circuito
mínimo e7n G+ que separa s e í e passa por u c7}íâo, o circKíto C,, qKe á o corresp07 derlte
a (; em G',+, é unz circuito ?nÍhimo em G,+ q e separa s c t e passa porra. .4/e'm disso,
c.l=lcl- 2.

D

Lema 4.2.7 Supor/za que exista em G+ wm uédice t; C yG+ guc 7 ão é a(Üacente a s o&
t. Seja G' o grato obtido Q partir de G, apticaltdo-se uma das seguintes operctções:

/ Se u C VG e.l\tão faça G' = G -- u

2. Se u C l.FG)' , ou seja, u é vm uérticf qur correspoltde a uma face F de G, então
coTttraia todos os uédices que estão lla .fronte.ira dc F a um úllico uédice.

.Se o compMmczLto (Zc aln circuito mú àmo c7n G+ que passa por o e separa s e l á no
mÍhámo 2k + 2, ezltão enz G existem k canil Aos disJ?17}tos de s a t se, e somente se, em
G' e:distem k caminhos disjlmttos de s a t.

Dem: Observe que (G')+ é o grato obtido a partir de (7+ contraindo-se todas as arestas
incidentes em u. Suponha, inicialmente, que no grato G existem k caminhos disjuntos de

s a t. Seja C" un] circuito mínimo que separa s e Z en] (G')+. Se C" passa por u então o
circuito C' em G+, que corresponde a C", tanlbénl passa por D e separa s e í. Por hipótese,
C'l ? 2k + 2. Segue pelo Lema 4.2.6 que IC''1 2 2k. Se C'' não passa por u então (.;' é um
circuito que separa s e Z em G+. Como em G existem k caminhos disjuntor de s a t, então
o Teoren[a 4.2.2 nos garante que IC"l ? 2k. En) qualquer un] dos casos C' é un] circuito
em (G')+ que separa s e Z e IC'1 2 2k. Segue, pelo Teorema 4.2.2, que em G' existem k
cantinhos disjuntor de s a t.

Suponha, agora, que em G' existem k caminhos disjuntos de s a t

Considere k caminhos disjuntos de s a t em G'. Se nenhum destes caminhos passa
por u então estes k caminhos também são caminllos em G. Suponha que um destes
caminhos passe por u Se o C VG então adicionando ao caminho que passa por D as
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arestas incidentes em u obtemos k caminhos de disjuntor s a t em G. Se t, = F'* C (F'G)*,
então adicionando ao caminllo que passa por u arestas da fronteira da face F', obtemos k
caminhos disjuntor de s a t em G.

Algoritmo dos k caminhos disjuntos de s a t
Enteada; Um grato não-orientado G e dois vértices s, Z C yG, s # t.
Saz'da; k canlinllos disjuntor de s a t.

l

2

3

4

p,,, 7] - r:
X U\W \,l

Construa G+

Encontre um caldinho mínimo de s a t no grato 6'+. Seja P este caminho.

Se IPI > 4 faça o seguinte:

4.1. Encontre o vértice u que está no meio de P

4.2. Encontre u]]] circuito niíninlo em G+ que pass
t. Sej. C este circ«ito.

4.3. Enquanto IC'l > 2k e P > 4 faça o seguinte

4.3.1. Contraía todas as arestas que incidem e

4.3.2. Atualize G, P e C'.

Se IPI $ 4 então encontre k caminllos disjuntos de s a Z usando o procedimento
que descreveremos adiante.

Se IPI > 4 e ICI = 2k então faça o seguinte:

6.1. Construa a partir de X = rG n I''c' os gratos GÍ e Go.

6.2. Execute este algoritn]o cona entrada (Gi, s, t').

6.3. Execute este algoritmo cona entrada (G., s', t)

a por o e separa s e

n] u no grifo G+l r

5

6
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6.4. Obtenha a partir dos 2k caminhos disjuntos construídos em G{ e
G., k caminhos disjuntos de s a t no grifo G, conforme discutimos
no início desta parte.

7 Se algum dos k caminhos construídos em G (pelo passo 6.4) passa por algum
vértice u que foi reduzido ou que teve em algum passo suas arestas incidentes
contraídas, então use as arestas da fronteira da face em que está o vértice u no
grato tl? ou as arestas que incidem em u em G, respectivamente, para construir
k caminhos de s a t no grato original t17.

Figura 4.21: Caso en] que g,
raro pvtpr,., ,l. r:r

2 Note que todos os terra;na;s estão ila

A seguir explicaremos como obter os k caminllos de uma maneira direta no caso em que
PI $ 4. O método que apresentamos é baseado no algoritmo para encontrar uma $oresta

de conexão que apresentamos na seção anterior. Seja g, o grau do vértice s em G e seja gt o
grau do vértice t em G. Sejam sl, . . . , sP, os vértices adjacentes a s, ordenados no sentido
horário a partir do caminho P. Sejan] tl,. . .,Zs. os vértices adjacentes a t, ordenados
no sentido horário a partir do caminllo P, como mostram as Figuras 4.21 e 4.22. Seja
G' = G -- {s,t}. A maneira como obteremos os k caminhos como desejamos difere em
função dos graus de g, e gt e do comprimento de P. Temos as seguintes possibilidades:
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sk l

Figura 4.22: Caso en] que g, = gt = k e IPI :: 4. Em G', os termina;s estão em faces que
estão separadas pelo vertice u.

caso 1: g, = gt = k

caso l.l IPI = 2

Neste caso, os vértices s e t estão en] un)a nlesnla face no grato G. Claramente, no
grato G existem k caminhos disjuntos de s a Z se, e somente se, existe uma floresta de
conexão para a rede 7Z = (G', {lsf,{i} : l $ $ k}). Veja Figura 4.21. Encontre uma

floresta de conexão para R, usando o algorítmo apresentado na seção anterior. A partir
desta floresta podemos facillllente obter k caminhos disjuntor de s a t em G.

caso 1.2: IPI = 4

Neste caso existe un] único vértice de yG em yP -- {s,t}. Seja u este vértice. Veja
Figura 4.22. Seja .A. (.Ad) o conjunto das arestas no grifo (.;' que incidem em u pela
esquerda (direita) quando percorremos o caminho P de s para t Seja G" o grifo obtido
a partir de G' substituindo o vértice u por dois vértices u. e ua e fazendo as arestas que
estão en) ,4. incidir em u. e as arestas que estão en] .Aa incidir em ua. Veja Figura 4.23.
No grato G, os k caminllos disjuntos de s a í podem não passar por u ou então os vértices:

1. sl, u e ti ou
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Figura 4.23: Os tem);iJa;s estão ila face externa de G"

2. si, D e Zi ou

3. sA;, u e Zk ou

4. sl, u e tk

aparecem en] un) dos caminhos nesta ordem. Considere as seguintes redes

. 'R- H., {{.í,tÍ} : l $ j $ k});

.'R2'(G" .'la, {{.., ti} : l $ i $ k});

. R;,{{..--,t;l:2$i$klUl{..,«.},{«.,t.}});

. R,=(G",{{.i,t{.,}: 2$ $ k} Ul{«.,{k},{.-,«al})

Claran[ente, existem k can]inl)os disjuntos de s a Z en] G se, e somente se, existe uma
floresta de conexão para no im'nimo unia das redes 7Zi , 7?12, 7Z3 ou 7?14. Usando o algoritmo
descrito no início desta parte encontramos unia tal floresta de conexão. A partir desta
floresta, encontrar)os k caminllos disjulltos de s a t no grato G.
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caso 2: g, # k ou gt # k.

Seja S = {sí : l 5; i$ g,} e seja T = {ti : l$ á $ gt}

caso 2.1: IPI = 2

Existen] k caminhos disjuntos que vão de algum vértice de S até algum vértice de
T. Podemos assumir, sem perda de generalidade, que um deles vai de si a ti. Seja Wi
um passeio de sl a ti que passa apenas por arestas que estão na face externa de G' (WI
é obtido da mesma forma que P, no algoritmo para encontrar uma floresta de conexão).
Podemos obter a partir de Wi um caminho PI de s a t. Faça GI = G--VWi , Si = S--VW.
e TI = T -- VWI. Seja à2 = minli : s{ C Sl} e seja .jz = mina.j : tj C Ti}. Então existem
k -- l caminhos disjuntos que vão de alguns vértice de S] a algum vértice de T] . Seja Wa
uin passeio de s{, a tj, en] (;i que passa apenas por giestas que estão na sua face externa.
Podemos obter a partir de W2 um cai)linllo Pa de s a t no grato G. Claramente, PI e P2
são disjuntos. Repetindo este procedimento nós podemos encontrar k caminhos disjuntos
de s a t no grato G.

caso 2.2: IPI = 4

Procedendo de tl)odo análogo ao caso 2.1 para cada uma das redes 7?rl , 'R2, R3 ou 'R4
encontraremos k caminhos disjuntor de s a í en] G.

Analisarem)os, agora, a complexidade do algoritnio acima para encontrar k caminhos
disjuntos de s a í en] un] grifo planar G. O grato (7+ pode facial:dente ser obtido em tempo
O(n). O circuito C pode ser obtido a partir de um caminllo nu'ninho de u a w no grato G',
colmo foi feito no algoritnlo para encontrar unia floresta de ligação mínima. A atualização
de G, P e C' é proporcional ao número de arestas removidas. Desta forma o algoritmo,
a menos da parte recursiva, gasta tempo O(n). Indicaremos por T(n, r) a complexidade
do algoritmo para encontrar k canlinllos disjuntos de s a t, sendo r o comprimento de um
caminho mínimo de s a Z em G+. Tela)os que

T(n, ,') $ T(ni, ,'Í) + T(7}., ,'.) + O(n), p'ra ,' > 4
T(n, 4)
r(«, 2)
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Aqui nf e n. indicam o número de vértices de Gf e (7., respectivamente; ri indica o
comprimento de um caminho mínimo de s a t' em Gfi e r., o coinprinlento de um caminllo
nu'nimo de s' a Z en] G..

Assim, a complexidade do algoritlllo é O(n log n)

Teorema 4.2.8 0 proa/ema dos k ca7ni7}Àos d sju7}tos de s a t para gra/os p/asares pode
'', «.oZ«{do 'm t.mp. O(nlog n).

D

4.2.2 Algoritmo baseado em busca em profundidade

Recentemente Ripphausen-Lapa, Wagnei e Weihe j1 71 apresentaram um algoritmo linear
para o seguinte problema:

Problema de Menger PM(G, ., t)

Entrada. Um grato não-orientado planar G imerso no plano e dois vértices
distintos s. Z C }''G.

Saía., Unha coleção máxinaa de caminhos dísjuntos de s a t.

Claran[ente, este algoritmo resolve o PHF cona padrão P, pala P C #)

Note que o problema de Menger pode ser resolvido en] tempo O(nlogn) utilizando
os algoritnlos apresentados na seção anterior. Nesta seção apresentaremos o algoritmo de
Ripphausen-Lapa, Wagner e Weihe.

Assumiremos que as arestas serão representadas através de uma lista de incidência
ordenada, no sentido anel-horário, para cada vértice. Cada item da lista para um vértice
o será un] bico que sai de u. Assun)iremos que a lista para o vértice s é ei,. ..,ek.
Assumiren[os, seno perda de generalidade, que Z é um vértice que está na face externa
de G. Nesta seção direilios, sim])lesmente, grifo para nos referirmos a grato orientado,
planar,imerso no plano.
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Antes de apresentarmos o algoritnlo para o PM(G,s,t), daremos unia idéia de como
o mesmo funciona. Seja (G,s,t) a entrada para o problema de Menger. O algoritmo
constrói, a partir de G, um grato orientado 1), trocando cada aresta {u,w}, onde u e
w são distintos de s e t, pelos arcos (u,to) e (to,t,), cada aresta {s,t,} pelo arco (s,t;) e
cada aresta {u,t} pelo arco (u,t). O algoritmo constrói en] 1) uma coleção máxima de
caminhos disjuntor de s a t e a partir desta coleção obtém em G uma coleção máxima de
caminhos disjuntor de s a t. O algoritmo é iterativo e na {-ésima iteração tenta construir
um caminho de s a t em 1) cujo primeiro arco é ei fazendo uma busca em profundidade
mais à direita, isto é, uma busca en] profundidade em que para cada vértice t; os arcos que
saem de D são utilizados no sentido anel-llorário, com exceção do reverso do arco que entra
em u na árvore de busca. Além disso, sempre que for feito un) backtrackÍng, removeremos

o arco utilizado pala fazê-lo. Deste modo, em cada nlonlento, a árvore de busca consistirá,
simplesmente, de un] caminho de busca, a menos do instante em que ocorre um conflito
próprio (confornae explicação abaixo). Seja (s,ui,ua, . . . ,ui--l = u,ui = u) o caminho de

busca em un] certo instante da execução do algoritmo. O vértice o é dito vértice-líder
e o arco uu, arco líder. Na lista de incidência pala o o primeiro arco depois do reverso
do arco líder é o arco-de-continuação. Se o vértice u já está no caminho de busca ou

em algum dos caminllos de s a t construídos nas iteiações anteriores então dizemos que
ocorreu ulll conflito. O algoritmo permite três tipos de conflito:

l

2

Conflito Próprio à Esquerda - CPE: o vértice D está ]lo caminho de busca e o
arco-líder atinge o caminho de busca pelo lado esquerdo do caminho.

Conflito Não-próprio à Esquerda - CNE: u está em algum caminho de s a
t construído pelo algoritmo e o arco-líder atinge este caldinho pelo lado esquerdo
deste caminl)o.

3. Conflito Não-próprio à Direita - CND: u está em algum caminllo de s a Z
construído pelo algoritmo e o alce-lidei atinge este canlinllo pelo lado direito deste
caminho.

Assim que ocorre um destes conflitos o algoritmo atum no sentido de elimina-los. Ve-
jamos os tratamentos feitos pelo algoritn)o en) cada caso:

e tratamento para CPE e CNE: o algoritmo executa um backtracking. Lembre-se

que ao ser feito um backfrackiTlg o arco-líder é retirado do grato.
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e tratamento para CND: Sejan] P e Q as seções do caminho atingido que vão de
s a u e de u a t, respectivamente. O algoritmo concatena o caminho de busca com
O formando um novo caminho de s a t. Ein seguida, P passa a ser o novo caldinho
de caminho de busca. Note que, agora, ocorre um CNE. O algoritmo trata, então,
este conflito como vimos acima.

O algoritmo evita que ocorra Conflito Próprio à Direita - CPD, ou seja, que o
vértice-líder o já esteja no caminho de busca e o arco líder atinja o caminho de busca pelo
lado direito. Com este propósito, o algoritnlo mantém um contador g/obaZ e um contador
/oca/ para cada vértice. O contador global é incrementado de uma unidade sempre que
se tem um novo caminho de busca, ou seja, no começo de cada iteração e sempre que
ocorre un] CND. O contador local de um vértice w assume o valor do contador global
sempre que to é o vértice-líder. Quando o algoritnao tonta un] arco ow para prosseguir a
busca, é feita a comparação do contador local de u com o de w. Se forem iguais, t;w é
removido e é escolhido u11] novo arco-de-continuação. Não é óbvio que desta maneira não
ocorrerão conflitos próprio à direita. Mais tarde, provarenlos que, de fato, estes conflitos
são evitados pelo algoritnlo.

Na Figura 4.24 são mostrados os caminhos construídos ao se executar o algoritmo

A Figura 4.25 ilustra a situação en] que ocori'e un] conflito à esquerda. Note que os
arcos do circuito envolvido neste conflito são retirados do grifo por backtracAing e o arco
z;to é retirado porque os contadores locais de o e to são iguais. Caso contrário, ocorreria
un] conflito à direita. Observe que o tratamento deste conflito por backtrackáng resultaria
ein um grato que não contém dois caminhos de s a í disjuntor nos vértices, como o grato
inicial.

Algoritmo para o problema de Menger
Entrada: Um grato G e dois vértices distintos s, í C yG.
Saz'2a: Unia coleção ináxilila de caminhos disjuntor de s a t

0. Construa o grato Z), conforme explicam)los no inicio desta seção

1. cona-g/obaZ = 0
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./

Figura 4.24: CanliilJ)os construídos pe.lo aJgoritmo
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Figura 4.25: Conflito à esquerda

2. Para i = 1 até k faça

2.1 Comece o catninllo de busca pelo arco ei

2.2. cona.global cona-g/oba/ + l

2.3. Enquanto o vértice ll'der não é s ou Z faça

2.3. 1 . cona./oca/(vértice-líder) = cozzt.g/obaJ

2.3.2. Se ocorrer algum conflito execute o respectivo tratamen-

to. No caso de um CND faça comi-g/oóaJ = cona-g/oba/+
1. Vá para 2.3.

2.3.3. Se o arco-de-continuação é o reverso do arco-líder ou se a

lista de adjacência do vértice u está vazia então execute
um bacÉt7'acA 7 g e vá para 2.3

2.3.4. Seja a o arco-de-continuação. Se o cona-/oca/ nos extre-
mos de a são iguais remova a, senão continue a busca
por a (a passa a ser o novo arco-líder). Vá para 2.3

Encontre os caminhos de s a Z en] G que correspondem aos caminllos encon
irados en] Z). Devolva estes caminhos e pare.

3

Quando o algoritmo executa un] óacÃtrac#á7}g dizemos que o vértice-líder foi liberado
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Seja ai, . . . ,a«. a sequência dos arcos que foram retirados ao terminar a execução do
algoritnlo. Seja Do = 1) e Di = Di-i -- {ai}, para i' l, . . . ,m. Chamaremos o grato Z)o

de grafo original. Chamaremos Z)i de grafo atual quando estivermos considerando a
á-ésinla iteração do algoritmo.

Note que

1. No grato anual não existe arco saindo pelo lado direito de um caminho construído
pelo algoritmo (exceto, possivelmente, o reverso de algum arco do caminho), pois o
arco-de-continuação é o primeiro arco à direita do arco-líder. No grato original pode

haver arcos que saem pelo lado direito de algum destes caldinhos.

2. Seja uu o arco-líder num determinado instante da execução do algoritmo. Se u é
liberado então todos os arcos que saían] de u no grato original foram retirados, com
exceção, eventualmente, do reverso de uu.

Diremos que un] arco ow é especial se, em alguns néon)eito durante a execução do
algoritino, uto é retirado do grato porque os contadores locais de u e to são iguais e uw
não seria retirado na próxima iteração do algoritmo por causa de un] conflito.

Lema 4.2.9 Sqa u C 1//,) c al e a2 dois arcos dislí7 tos que entram em u. 4ssuma qwe

az estepe 110 caminho de busca em atgunt momento depois que al esteve. Então quando

al esteve 110 camiTtho de busca o reverso dc al já tiltha sido re.tirado de D.

Dem: Se u foi liberado entre os momentos em que ai e a2 estiveram no caminho de
busca então no momento em que a2 esteve no caminho de busca não havia nenhum arco
saindo de u, exceto possivelmente o reverso de ai. En} particular, o reverso de a2 já tinha
sido retirado do grato original. Caso u não temia sido liberado entre estes dois momentos,
então ocorreu um CND em u e o caminllo foi atingido pelo arco a2. O reverso de a2 é um
arco que sai pelo lado direito deste caminho e, portanto, já tinha sido retirado do grato
original neste inoiilento.

D

Lema 4.2.10 Ezistc uma se/ração do PM(Z), s,t) qxc usa 'zpc7}as arcos de Z)«
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Dem: A demonstração será feita por indução sobre i, i= 0,...,m. Para { = 0a
afirmação é, trivialmente, verdadeira. Assuma que a afirmação é válida para ã -- 1, com
á > 0. Existem duas possibilidades:

caso 1: af = uw não é especial

Podemos assumir que ai é retirado de D{.i por causa de um conflito à esquerda,
próprio ou não; caso contrário, nenhum caminho de s a t eln Z){-i pode conter ai. Seja P'
uma solução para o PM(Z)i-i,s,t). Podemos assumir que algum caminho P em P' passa
por ai, caso contrário 'P é uma solução para o PM(Di, s, t). Seja PI a seção de P entre s e
to e P2 a seção de P entre to e t. Considere o instante anterior à retirada de aí. Seja Q o
caminho que passava por m neste instante e QI a seção de Q entre s e to e Q2 a seção de

(2 entre w e o último vértice de Q (que será Z se Q não for o caminho de busca). Temos
as seguintes possibilidades:

caso 1.1: to é o único vértice con]un] entre os caminhos PI e Q

Como não existe arco saindo pelo lado direito de (2, então se algum caminho P' ein P,
distinto de P, passa por um dos vértices internos de QI, ele deve sair pelo lado esquerdo
de QI. Como Pi separa o lado esquerdo de Qi de / e P' e P são disjuntor, então P' não
pode alcançar Z. Mas isto é un] absurdo. Segue que nenhum caminho em 'P intercepta
QI. Seja P" = Qi /%. Substituindo r' por P" na coleção 7' obtemos uma solução para
PM(D., ., t) .

caso 1.2: m não é o único vértice con]un] entre os caminhos P] e Q

Seja u o penúltimo vértice de PI que é comuna a P] e (2 (lembre-.se que o último é to)

Suponha que u está em (2i. Seja QI' a seção de (2i entre u e w. De modo similar ao
caso 1 .1 poden]os n)ostrar que nenhum caminho en] P' intercepta Qi'. Substituindo em P

o caminho P por Pi is, ul . Q.' - P2 obtemos uma solução pala PM(Z)í, s,t).

Suponha, agora, que u está em (22. Seja Q2' a seção de C?2 entre to e u. De maneira
similar ao caso l .l ])oden]os n]ostrar que nenhum caminho en] 7) intercepta C?2'. Substi-
tuindo em P' o caminho P por P] is, ul .(Q2')'' . Pa obtemos unia solução para PM(Z){, s,í).
Precisamos mostrar que ainda estão no grifo os reversos dos arcos que estão em (22'. Con-

sidere o circuito C' =(C22')''. PI''lw,ul =(u = uo,ui,...,ul = u). Suponha que o arco
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ufui+l, 0 $ i$ /, tenha sido retirado do grato. Considere o caminl)o de busca Pn no
n)on)eito en] que ufui+l foi retirado. Seja uj o último vértice de Po no qual /)a entra em
C pelo lado esquerdo (isto ocorre pelo nICHos uma vez pois s está do lado esquerdo de C').
Depois de uj, o caminho PO deve passar por ujuj-i, caso contrário, ujuj.i seria um arco
saindo pelo lado direito de Po. Assim, PB começa a percorrer o reverso de O'. O caminho
PB deve sair de O em algum vértice uj, para voltar e começar a percorrer este circuito no
sentido correio. Mais ainda, .f)B deve sair pelo lado direito de C pois uj é o último vértice
de Pa no qual este caminho entra em C' pelo lado esquerdo. Como não pode existir arco
saindo pelo lado direito de Po, então uj,UJ,.l já foi retirado. Mas isto é um absurdo pois
este arco está em Pi ou Q2. Logo, ainda estão no grato os reversos de todos os arcos que
estão em Q2'. Portanto a coleção de can)filhos que mencionan)os é uma coleção para o

PM( O: , . , Z) .

caso 2: a{ = uto é especial

Mostraremos que, imediatamente antes de af = uto ser retirado, não existia, no grato
anual, nenhum bico saindo de w. Como t;u) é un) arco especial, elltão o vértice to já tinlla

sido liderado pelo caminho de busca atual quando uw é retirado. Considere o caminho de
busca na última vez em que w foi o vértice-líder e no mon)ente em que uto é removido.
Seja wo o último vértice comum entre estes dois caminhos. Seja PI Pa o primeiro caminho
e seja PI P2 ' s'fundo caminho. Seja P2 = (wo,t«-, . . . ,«,z = -«).

Quando ml-l w foi retirado do gtafo não existia nenllunl arco saindo de w, com exceção,
eventualmente, de t020l-l. Mostrarenlos que este arco taml)éin foi retirado. Note que o
contador global mudou entre as retiradas de tou e de uw pois, caso contrário, o arco-líder
do caminho de busca quando uw é ren)ávido não poderia ter t; como sua ponta, pois o
contador local teria o nlesnlo valor nos extremos do arco-líder. Deste modo, quando wu
foi retirado o arco do caminllo de busca que entrava en] to era uin arco distinto de wl-lw.
Segue pelo Lema 4.2.9 que, no nlonlento em que wi-lw é o arco-líder, o arco totol-i já
foi retirado do grato original. Assim, no momento imediatamente anterior à retirada de
uto não existia no grato nenllum arco saindo de w e, portanto, nenhum caminho de s a t
passava pelo arco uw. Segue que 'P é unia solução para PM(Z)i, s,t).

D

Lema 4.2.11 Se o arco oto é removido por causa dc um C'PE enfio/vendo um circwiío O e
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o arco wu ainda Tzão jo{ retirado, elttão mais tarde uu será retirado porque os contadores
locais de u e 10 são iguais.

Dem: Após a retirada de uw todos os bicos que o algoritmo toma como arco-de-
continuax;ão antes de wu são orientados para o interior de C'. Logo, o algoritmo não
alcallça Z (pois t está na face externa) ou qualquer caminho já construído, diferente do
caminho de busca, antes de mu ser o arco-de-continuação. Quando wu é considerado pelo
algoritmo os contadores locais de D e to são iguais e ele é retirado.

D

Lema 4.2.12 Z)urantc a ezecuçâo do aZg07'iímo zlão ocorre 7 el Aum C'PZ)

Dem: Suponha que o pritlleiro CPD ocorre no vértice wo e envolve o circuito C
(wo,tol, . . . , u'l, wi+i = too). Considere o nlolllento em que ocorre este conflito.

Inicialmente, mostraremos por indução que os arcos wito{.l , { = 1, . . . , / + 1 , já foram
retirados e que toi-iw{.2 foi retirado antes de toitoi.l, para l < { -< / + 1.

O arco wi+ltol já deve ter sido retirado do grato pois o caminho de busca anual passa
por too e deixa este arco à sua direita. Suponlla que mfmi-i, 1 < i $ / + 1, já tenha sido
retirado. Vamos mostrar que tof-it/;f.2 foi retirado antes de mitos.i.

Se toÍtoi-i fosse un] arco especial então mi.i teria sido liderado pelo menos unia vez
antes de wÍwi-i ser retirado. E, então, wi-izo{ já teria sido retirado. Mas isto é impossível
pois o conflito envolve o circuito C' que passa por este arco. Suponha que toiwi.l foi
retirado por causa de um conflito. No momento em que ocorre o CPD envolvendo o
circuito C' = (too, w], . . . , u'], u']+] = too), o arco t«i-ito{ está no caminho de busca. Quando
toiwi.l é retirado, toi é o vértice líder antes de wi-itoi fazer parte do caminho de busca.
Antes de wf ser liderado, todos os arcos que saem de tof, cona exceção do reverso do
arco-líder são retirados. O arco wfwi+l está en] C', assim ele não foi retirado quando
w{ foi liberado. Assina, wf+]wi era o arco-líder no momento en] que toi foi liberada.
Um raciocínio análogo nos leva a concluir que toÍ+2 era o vértice que antecedia mi+l no
caminho de busca no monaento en] que tofwi.i é retirado. Prosseguindo, obtemos que
(wi-l,wÍ-',. . -,u'o - u'l+l,tol,...,ti,i) é unia seção do caminllo de busca no momento
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em que witoi-l foi retirado. Logo, kiwi.t foi retirado por causa de um CPE. Segue pelo
Lema 4.2.1 1, que mi-iw{ seria retirado porque os contadores locais de toi-i e toi são iguais.

Mas isto é impossível pois toi-lwf está no caminho de busca no momento em que ocorre
o CPD envolvendo o circuito C.

Desta forma, quando witoi-i é retirado do grato, toi.l é liderado e, portanto, o arco
wí-lwi.2 já foi retirado. Logo, os arcos kiwi.i, { = 1,. . . , / + 1, são retirados antes de

ocorrer o CPD envolvendo C'.

Mostrareinos, agora, que toowi é retirado porque os contadores locais de too e de wi são

iguais. Segue pelo Lema 4.2.11, que é suficiente mostrar que toitoo é retirado por causa
de um CPE en] too. Suponlla que isto não seja verdade. Neste caso, em algum momento
o caminho de busca atinge C e prossegue por witoi-l. Neste estágio, wi+lw{ ainda não
foi retirado. Mais tarde, wi+lwf será u]]] algo do caminllo de busca (pois provámos acima
que este arco será retirado quando zoi é liderado ). Segue pelo Lema 4.2.9 que toiwi+i será
retirado antes de wi+itof. Isto contradiz o que demonstramos anteriormente. Portanto,
durante a execução do algoritmo não ocorre nenhum CPD.

D

Teorema 4.2.13 0 a/gorítmo para o praz)/ema dc À/el gcr é correio

Dem: Segue pelo Lema 4.2.12 que o algoritn)o considera todos os casos. Todo arco eln
.4Z),,. que sai de s no grato Z),. está ein algum canlinllo da coleção encontrada. Segue pelo

Lema 4.2.10 que o algoritmo encontra unia coleção máxima de caminhos disjuntor de s a
t no giafo não-orientado G.

n

Claramente, o algoritmo apresentado acima para o problellla de Menger é linear





(capítulo 5

Caminhos e circuitos p mod q em
gratos orientados

O PHF-O para certos padrões ein que o problema é ./V'P'-como/eto foi bastante usado para
provar que certos problemas envolvendo inodularidade de caminllos e circuitos em grifos
orientados são ./V'?-como/elos. Neste capítulo, estudaremos alguns destes problemas, em

especial os dois seguintes:

Problema do caminho de comprimento p mod q
Entrada : Ulll grato orientado D, e dois vértices s e t.
Peryu7}ta : Existe en] Z) um caminho de s a t de comprimento p mod q ?

Problema do circuito de comprimento p mod q
Entrada : Unl grato orientado D.

Peryu7}fa : Existe em 1) um circuito de comprimento p n)od q ?

Os números p e q são inteiros não-negativos e p < q

Estudaremos na primeira seção deste capítulo alguns problemas envolvendo modulari-
dade de caminhos e circuitos, seno fazer restrição na entrada do problema. Os resultados
desta seção sobre a ./V'P'-como/etude de vários problemas são devidos a Thomassen 1221

bem como a Arkin, Papadimitriou e Yannakakis l21. Na segunda seção, estudaremos os

problemas mencionados acima restringindo a entrada dos problemas a gratos bipartidos.
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Os resultados que apresentaremos nesta seção não foram encontrados na literatura

Neste capítulo todos os gratos considerados são conexos. Mesmo que não seja mencio
nado explicitamente, todas as reduções a serem apresentadas são polinomiais. Chamare-
mos de caminho/circuito par (ímpar) um caminllo/circuito de comprimento par (ímpar)

5.1 Caso geral

O PHF-O em que o padrão consiste de um caminho de comprimento dois é conhecido na
literatura como o problema do caminho que passa por um vértice. Este problema
})ode ser enunciado da seguinte maneira:

Dado uin grato orientado D e vértices s,t, in. C yZ), distintos, decidir se existe um
caminho de s a Z que passa por m.

Conforme vimos no Capítulo 3, este problema é ./V'P'-completo. Arkin, Papadimitriou

e Yannakakis l21 usaraill este fato para provar que, para q ? 2, o problema do caminho
de comprimento p mod q é ./V''P-como/eto.

Veremos en] seguida a redução apresentada por estes autores

Teorema 5.1.1 Soam p c q i7 te ros tais que 0 5; p < q c q ? 2. O proZP/ema do caminho
de compül\ea\to 1} mod, q é .M'P-completo.

Dem: Para p e q fixos é imediato que o probleilla está enl .A/'P. Vamos mostrar que o
problema do caminho passando por um vértice pode ser reduzido a este problema.

Dado un] grato orientado 1) e três vértices s, t, m C VD, construímos um grato -D'
que possui um caminho de s a t de conlplinlento p mod q se, e somente se, existe em Z)
un) caininllo de s a Z que passa por n&-

Sejam di, d2 inteiros tais que d] + d2 = p mod q, 0 < dl, d2 < q. Seja D' o grato
obtido de Z) inserindo di -- l vértices em cada arco que sai de s, d2 -- l vértices em cada
arco que sai de m e q -- l vértices em cada um dos demais arcos.
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Claramente, existe en) Z)' un] caminllo de s a t de comprimento p mod q se, e somente
se, existe en] Z) un] caminho de s a t (lue passa por nt-

0

Note que quando p = 0 e q = 1 o problema do caminho de comprimento p mod q se
reduz ao problema da existência de um caminho de s a t. É bastante conhecido o fato de
que este problema é fácil (veja por exen)plo jll). Temos assim, o seguinte resultado.

Teorema 5.1.2 Existe wm a/goríÍrno /á71ear cm l 4Z)l para o proa/ema do caminho de com

prÍmeTito
0 mod l.

0

E interessante ol)servir que enquanto o problema de decidir se un] grato orientado Z)
possui un] caminho par (ímpar) de s a í (s, t C yl)) é .W'7'-completo, o problema de decidir

se un] grifo não-orientado G possuí un] caminho pai (ímpar) de s a t (s, Z € V(7) pode
ser resolvido em tempo linear. LaPaugl] e Papadiinitriou jl ll apresentaram un] algoritmo
linear para este problen)a.

O problen)a do PHF-O para grifos orientados em que o padrão é um grato desconexo
com dois arcos (Figura 3.1](a)) é conhecido na literatura como problema dos dois
caminhos. Este problema pode sei enunciado da seguinte maneira:

Dado um grifo orientado D e vértices si, tl, s2, {a C yD, distintos, decidir se
existe un] caminho de si a ti e un] czuliinho de sz a {2 disjuntos elos vértices.

Vimos no Capítulo 3 que este problen)a é .VP'-c07np/elo (quer os vértices si e tj sejam
distintos ou não). Thomassen 1221 usou este resultado para provar o seguinte teorema.

Teorema 5.1.3 1)ado um gra/o oric7}tado /) c um arco e C Á/), o proa/ema de decidir
se e:cistc em D zm circuito de compdmeTtto par que passa por e é .V'P-completo.

Dem: E suficiente illostrar que o problema dos dois caminhos para gratos orientados
onde os vértices dados são todos distintos pode ser reduzido ao problema de decidir se um

grato orientado possui un] circuito par passando por um arco.
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Dado un] grato orientado D e quatro vértices distintos si, s2, tl, t2 C yZ), construímos
um grifo D' que possui um circuito par passando por (Z2,sl) se, e somente se, existe em
D um caminllo de sl a tl e um caminho de s2 a t2 disjuntos nos vértices.

Seja ly o grato obtido de 1) inserindo un] vértice em cada arco de ,4Z)--{(Z2, si),(íl, s2)}

Se(t,, ;-) e(t., .,) «ão estão em O', acresce«te-os.

Claramente, existe em Z) um caminho de s] a tl e um caminllo de s2 a Z2 disjuntos
nos vértices se, e somente se, existe um circuito par passando por (t2, si) em -D'

D

Teorema 5.1.4 Z,)ado ullz gra/o orácziÍado D c ?lm arco e C ÁD, o problema dc decádÍr

se existe eln D um circuito ímpar qttc passa por e é .V'P-completo.
D

Claramente, este último resultado taml)ém pode ser obtido fazendo-se uma redução
similar àquela na demonstração do Teorema 5.1 .3.

Usando os dois últimos teoremas (Oli apenas un] deles) é fácil provar o seguinte resul
Lado.

Teorema 5.1.5 Dado ?lln gra/o oric7}íado 1) c u7n uárticc s C \''Z), o proa/ema dc decidir
sc O contém um circuito par (ímpar) qlLe país" por s é .M'P-completo.

D

O problema do PHF-O para gratos orientados em que o padrão é um circuito de
comprimento dois é com)ácido como o problema do circuito que passa por dois
vértices. Este problema pode ser enunciado da seguinte forma:

Dado un] grato orientado 1) e dois vértices distintos u, o C VZ), decidir se existe um
circuito que passa por u e t;

Arkin, Papadimitriou e Yannakakis l21 usaram o fato de que este problema é ./V'P'-
completo para provar que o problema do circuito de comprimento p mod q, para p # 0 e
q > 2, tanll)én) é .VP-c07í&p/eto.



5.]. CASO GERAL 121

Apresentaremos ein seguida a prova deste resultado

Cabe aqui observar que a .V7'-compZetade do problema do circuito par (ímpar) que
passa por un] detenninado vértice taml)éin pode ser provada via problema do circuito que
passa poi dois vértices.

Teorema 5.1.6 Sejamp e q nteiros tais que 0 < p < q e q > 2. O proa/ema do circuito
de compMmento p mod q é .V''P-como/eto.

Dem: Fixe p e q como acima. E suficiente mostrar que o problema do circuito que passa

por dois vértices pode ser reduzido ao problellla de decidir se um grato orientado possui
un] circuito de comprimento p nlod q.

Sejam dl e d2 inteiros tais que dl + d2 = p mod q, 0 < (ZI, d2 < q. Dado um grato
orientado D e dois vértices s, f C VZ), seja Z)' o grato obtido de D inserindo-se di -- l
vértices en] cada arco que sai de s, d2 -- l vértices en] cada arco que sai de t e q -- l vértices
en] cada un] dos demais arcos.

Claramente, existe em Z)' ulll circuito de comprimento p n)od q se, e somente se, existe
en] 1) um circuito passando pelos vértices s e t.

D

VaDIos agora analisar o caso em que q $ 2. Quando q = 1 (e portanto p = 0) o
problema é o de decidir se un] grato orientado possui un] circuito. Isto pode claramente
ser feito em tempo linear. Quando q = 2 e p = 1 é fácil ver que o problema pode ser
resolvido en] tempo polinomial. Para isso, basta observar que, se uln grato possui um
passeio fechado ímpar então ele possui um circuito ímpar. E claramente, a existência
ou não de um passeio fechado ímpar pode ser comprovada em tempo polinomial. Vale
aqui ressaltar que o problema do circuito ímpar pode ser resolvido em tempo linear. A
descrição de un] algoritmo linear obtido por Ronaldo Hashimoto pode ser encontrada em
sua dissertação j101. Enl resumo, temos os seguintes resultados:
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Teorema 5.1.7 E=isíe a/goritmo / llear para o proZi/ema do cÍrcuiío de compHme7}fo (7
inod /.

0

Teorema 5.1.8 Ezistc a/goritmo /ínear para o problema do circuito de comphme7}to /
inod 2.

D

E desconhecida a complexidade computacional deste problema quando q = 2 e p = 0,
ou seja, do problema do circuito par. Trata-se de um problema que está em aberto a mais
de 20 anos, tendo sido levantado por Younger (c/, Thomassen 1221). Para gratos planares,
foi provada a existência de um algoritnlo polinonlal para o problema do circuito par. Tal
resultado é devido a Thomassen 1231. Recentemente, Gallucio e Loebl l81 apresentaram
un] algoritnlo polinomial para o seguinte problema (que é uma generalização do proble-
ma do circuito par): decidir se todos os circuitos em un] giafo orientado planar são de
comprimento p nlod q, onde 0 $ p < q.

Finalmente, observamos que também é desconllecida a complexidade computacional
do problen)a do circuito de comprin eito p nlod q, no caso em que p = 0 e q > 2.

Nas duas tabelas a seguir resumimos os resultados desta seção

P q complexidade resultados usados

Tabela 5.1 Conlplexiclade do problema do caminho de conlpriniento p nLod (l

Tabela 5.2: C'onlp/ex;da(/e do /)roblenla (/o c;rcuito de coinprinleilto p mod q

P ? o q? 2 N''P- c-oll\pleno Teorema 5.1 .]
0 l linear Teorema 5.1 .2

P q complexidade resultados usados

P > o q > 2 N''P- complet o Teorema 5.1 .6
0 l linear Teorema 5.1 .7
l 2 linear Teorema 5.1 .8
0   aberto comentários (pág. 122)
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5.2 Gratos bipartidos

Na seção anterior vimos que o problema do circuito (caminho) de comprimento p mod q
é .A/'P'-como/eto para a maioria dos valores de p e q. Uma pergunta natural que surge é
se tais problemas continuam tendo a mesma complexidade quando restringimos a entrada
a gratos bipartidos. Nesta seção apresentaremos os resultados que obtivemos sobre esta
questão.

Teorema 5.2.1 0 proa/ema do circuito de comprimento p mod q, q ímpar, pode ser
reduzido ao mesTRa problema com eTttrada re.stMta a gratos l)ipartidos.

Dem: Seja D o grato fornecido como entrada para o probleilla seno restrição na entrada.
Seja Z)ç o grato obtido a partir de Z), inserindo q vértices em cada arco. Claramente, Dç
é bipartido e Z)q possui un] circuito de conlpiin)ento p illod q se, e solllente se, 1) possui
um circuito de conlprinlento p n)od q.

Ü

Teorema 5.2.2 0 praz)/ema do Gire?lÍZo dc compH7nc?lío p nlod q pode ser po/íztomía/-

mc7zte reduzido ao proa/ema do círcllÍío dc compM7nc7}to 2p n)od 2q com entrada restNta
a grelos bipartidos.

Dem: Seja D o grato fornecido como entrada para o problema do circuito de compri-
mento p mod q. Seja Z)i o grato obtido a partir de 1), inserindo um vértice em cada
arco. Claramente, l)i é bipartido e Z)i possui um circuito de comprimento 2p nlod 2q se,
e somente se, 1) possui un] circuito de comprimento p lnod q.

D

Teorema 5.2.3 0 proa/ema do circl&ito dc compüme7tfo 2p mod 2q com e7}trada restMta
a gra/os bipartidos pode ser reduzido ao problema do circuito dc compümento p mod q.

Dem: Seja Z)(X, y) o grato bipartido fornecido como entrada para o primeiro problema
Seja l)' o grato obtido a partir de D, inserindo q -- l vértices em cada arco que sai de X
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Suponlla que l)' possua um circuito de comprimento p mod q. Seja C' um tal circuito
Então o circuito C' ein D correspondente a C'' tem p mod q arcos que vão de y para X
Portanto, C' tem comprimento 2p mod 2q.

Suponlla, agora, que Z) possua um circuito de comprimento 2p mod 2q. Seja C' um tal
circuito. O comprimento de C' é k(2q) + 2p, para algum k 2 0. O número de vértices de
C em X é (1/2)it(2ç) + 2pl = kq + p. Assim, o comprimento do circuito correspondente
a C em D' é q(kq + p)+(kq + p) =(kq + k+p)q +p, ou seja, p mod q.

Portanto, D tem um circuito de comprimento 2p mod 2q se, e somente se, ly possui
um circuito de comprimento p inod q.

D

Segue diretamente dos dois teoremas anteriores o seguinte corolário

Corolário 5.2.4 0 proa/ema do cÍrcuáZo dc compH7nezLto 2p nlod 2q com entrada residia
a grelos bipartidos é equiualeTtte ao problema do circuito de comprimento p mod q.

0

O próximo teores)a segue diretamente da observação de que gratos bipartidos não
possuem circuitos ímpares e do corolário anterior.

Teorema 5.2.5 Quando q é ímpar o p70b/ema do circuÍfo de compHmcnto 0 mod q com
eTLtrada resthta a gratos bipartidos é equivalente ao problema do circuito de compHme?lto
0 mod q.

0

Na tabela da Figura 5.3 reunimos os resultados n)encionados acima sobre a comple-
xidade do problema do circuito de comprimento p mod q em grafos bipartidos, para os
diversos valores de p e q.
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P q l complexidade resultados usados

Tabela 5.3: Com/)/exi(/ade do prol)/en)a clo circuito de conlpriineilto p mod q ein gratos

bipartldos.

Passaien)os agora a estudei a complexidade do problema do caminllo de comprimento
p inod q cona entrada restrita a giafos bipartidos.

Teorema 5.2.6 0 proa/ema do ca7ni7 Ào dc compMmento p mod q, com q {lnpar, q ? 3,
e. elttrada, rcstütü Q gratos bipartidos é N'P-c.ompleto.

Dem: Pelo Teorema 5.1.1, é suficiente mostrar que para q ? 3, q ímpar, o problema
do canlínho de conlpriinento p mod q pode ser reduzido ao piobleina do caminho de
comprimento p nlod q cona entrada restrita a gratos bipartidos.

Seja D o grato fornecido na entrada do prin)erro probleilia. Seja 1). o grato obtido a
partir de Z), inserindo-se q vértices em cada arco. Claramente, Z)ç é bipartido e Z)ç possui
um caminl)o de s a Z de comprimento p mod q se, e son]ente se, existe em Z) un] caminho
de s a Z de mesma nlodularidade.

D

Teorema 5.2.7 0 proa/ema do ca n 7 /}o dc compMmczlto p mod q, q par, q > 2, c entrada

residia Q gratos bipartidos é N'P-completo.

Dem: Novas)ente pelo Teoreilla 5.1.1, é suficiente mostrar que o problema do caminho de

compiinlento 0 mod q, q 2 2, pode ser reduzido ao problema do caminho de con)primento
p mod q, q > 2, e entrada restrita a gratos bipartidos.

0 2 linear Teorema 5.2.3 + Teorema 5.1.7
0 q par, q ? 4 en] aberto Corolário 5.2.4 + comentários (pág. 122)
0 q ímpar, q > l en) aberto Teorema 5.2.5 + comentários (pág. 122)

P#o g impar J'J'P- completo Teorema 5.2.1 + Teorema 5.1.6

p ímpar q par constante ,ã circuito ímpar em gratos bipartídos
2 4 linear Teorema 5.2.3 + Teorema 5.1.8

p pab p # 0 q par, q > 4 N''P- compre to Teorema 5.2.2 + Teorema 5.1.6
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Seja Z) o grato fornecido na entrada do prin)erro problema. Seja Z)' o grato obtido
a partir de Z), inserindo-se um vértice em cada arco e acrescentando-se o caminho (t =
Zo,ei,ti,. . .,c.,t.) disjunto de D a menos de t (caso p = 0, então apenas modificar o
nome de Z para Zo). Claramente, ly é bipartido e existe em Zy um caminho de s a t, de
comprimento p inod 2q se, e somente se, existe ein 1) um caminho de s a í de comprimento
0 nlod q.

D

E bastante conhecido o fato de que existe algoritmo polinomial para o problema do
caminho de coinprin)eito 0 mod l (veja jll). O problema do caminho de comprimento
p mod q, para p - 0 (p = 1) e q = 2, e entrada restrita a gratos bipartidos pode ser
facilmente solucionado. Sejam Z), s e t os dados fornecidos na entrada deste problema.
Basta verificar se s e t estão no mesmo conjunto da partição (en) conjuntos distintos da
partição) e resolvem o problema do caminho de comprimento 0 n)od 1, caIU entrada D, s
e t

Cabe notar que a variante do problema do caminllo de comprimento p mod q, q par,
q > 2, em que o grifo de entrada Z) é bipartido e os vértices s e t estão no mesmo conjunto
da partição (conjuntos distintos da partição) é trivial nos casos em que p é ímpar (p é
par)r

Na tabela seguinte reunimos os resultados mencionados acima sobre a complexidade
do problenaa do caminho de comprimento p illod q en] gratos bipartidos, para os diversos
valores de p e q.

P q complexidade resultados usados

Tabela 5.4: Coinp/ex;dada do proa/enla do camin.l)o de comprimento p mod q em grados
bipartidos.

P ? o q ímpar, ? 3 JV'P- completo Teorema 5.2.6

P ?o q par, q > 2 N'P- c.ompteto Teorema 5.2.7
l 2 linear comentários (pág. 126)
0 2 linear con)entários (pág. 126)



Conclusão

Apesar de o conceito de /lomeon)or6sn)o ser bastante conhecido na Teoria dos Gratos,
não encontramos na literatura un] trabalho que abrangesse o estudo dos vários tipos de
homeomorfismo e toda a gama de problemas como os que mencionamos nesta dissertação.
Muitos dos problemas aqui tratados se apresentam na literatura formulados de uma outra
n[aneira, seno mencionar explicitar)ente que se trata de um problema de homeonlorfismo.
O nosso trabalho consistiu em levantar várias questões sobre este tema, procurando res-
pondê-las de uma maneira didática para facilitar o estudo dos tópicos aqui abordados,
e ao mesmo tempo, fornecer uma visão ampla dos resultados existentes. Acreditamos,
assim, que este trabalho possa ser útil às pessoas que desejam conhecer o estado-da-arte
com relação a hon)eomorfisnlo em giafos ou queiram aprofundar estudos sobre este assun-

to. Esperamos, taml)ém, que este traballlo tenha permitido ao leitor identificar questões
que ainda não foram satisfatoriamente respondidas e outras que poderiam ser n)elhor
exploradas.

Dois problemas que merecem destaque especial são o problema do vértice-llomeonaorfis-
mo com grato padrão fixo e com vértice-mapeail)ento fixo, tanto para gratos não-orientados
como para gratos orientados com entrada restrita a gratos planares. Seria interessante
encontrar algoritnlos polinomiais para esses problemas que talnl)ém sejam eficientes do
ponto de vista prático.
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