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Resumo

extensões nat.urais dc problemas conhecidos sobre gratos nã.o-orientados e orientados.
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l.n.ti'oauçao

Durante a elaboração deste trabalho, quando inda.gados sobre o tópico de nossa pesquisa,
freqüentenlente nos vimos diante de perguntas do tipo " Gi'aío misto? O que é is to?"
Outras vezes encontramos pessoas cuja. piimeiia. reação era lembram que o problema do
carteiro chinês pa.ra. gia.fos mistos é difícil. Tal reação era logo acompanhada cle pei'gtintas
do tiPO "-- Flá outros pool)lemas interessantes sabia ta.is grifos? Quais?".

De fato, o conceito de grato misto é pouco conhecido e a literatura. a despeito rela-
tiva.mente pequena« Assim, ao iniciarmos nossa. pesquisa, foi com grata surpresa. (ltie
descobrimos não apenas diversos prol)lemas interessa.ntes sobre esses gratos mas uma

- l -l'

rica
divelsida.de de ferianlentas e teorias pala. a.Lacar esses pior)lemas. Essa descobe].ta lno-
tivou grandemente o presente trabalho que é uma resenha de tópicos selecionados sobre
gratos mistos. A escolha dos problemas aqui tratados levou em conta nossas piefeiêiicias
pessoais, conciliadas com nosso propósito de dar uma certa tmidade ao trabalho.

Grifos mistos podem ser vistos como uma generalização do conceito de grifo não-
orientado ou orienta.do, no sentido de que podem conter tanto arcos como a.restos. ]\.muitos

proa emas sobre esses gratos são em geral extensões naturais de problemas sobre giafos
orientados e podem ser reduzidos IritiÍa/me7?fe à. vel sã.o orientada. substituindo cada aresta
por um pai de a.ecos reversos. Neste trabalho estuda.mos vários problemas envolvendo esses
gratos que não fossem triviais no sentido acima.. Nesse estudo analisamos esses problemas
sob o ponto de vista algorítmico, estabelecendo a sua complexidade campal.actonal,''e
exibindo, qualldo conhecido, um algoiitmo polinomial para o problemaem questão.

cipal contribuição a. descrição explícita de cada. un] dos ajgoritmos aqui mencionados.
Cabe aqui ressa.luar que alguns desses algoritmos não foram encontra(ios como desciex a-
mos, tendo sido nossa. tarefa. deduzi-los dos resultados que os fornecem implicitamente
Não nos preocupamos porém, en] descrevem cada. a.lgoi'itmo de maneira. detalllada -- cona
especi6cação de estiutuia. de dados e cálculo excito da complexidade de tempo --, piocti-
iando dai ênfase à existência de um tal algoritmo (polinomial) e à desci içâ.o de suas i(leias
principais.



Podemos distinguir l)asicament.e três tipos de pior)lemas tratados neste tra.galho: plo
blemas sol)le passeios, pior)lemas de orientação e prol)lemas envolvendo alimento de
aresta-conexidadc

No Capítulo l definimos vários conceitos bá.sacos que são utilizados lleste trai)alllo c
esta.l)elecenlos a notação empregada..

No (capítulo 2 est.udanlos o Prol)lema. do Cara.eito Chinês e mencionamos vários pro
blemas coi i'elatos.

Na. Seção 2.1 descrevemos um resultado de Ford e Fulkerson j1973) que caracteriza. a
existência de unia t.i'ilha fechada eulei'cana em um grato misto. Esse resultado generaliza
dois i'esultados ))em com)ácidos sobre a existência. de tais trilhas em grifos não-orientados
e oi'tentados, e fornece un] algoiit.ino polinomial pala eilcont.ta.i', caso exista, lmla. ti'illla
etileiiana. em um gra.fo misto.

Na Seçã.o ,2:2 (lefiniinos o Problema. do Cair.eito Chinês pala. gra.fos mistos (PCICIR'l).
O pto])lema é l)ast.a.nt.e conhecido tanto na sita \Cisão não-orientada quanto na orientada
e se conhecem algoiitmos polinomia.is pala iesolvel ambas as versões. O PCCN'l é pto-
vave[mente o pto])lenta. combina.tório sobre gratos mistos mais conhecido e estudado na
literatura, motivo l)elo qual decidimos insere-lo l)est,e tia.banho.

Na. Seção 2.3 denionstiamos o resultado de Papadimitriou j19761 que mostra que o
PCCIM é .VP-difícil. Na Seçã.o 2.4 estudamos a. complexidade computacional do pro-
blema quando sã.o impostas várias restrições "naturais" às entrada.s (io problema (como
planatidade do gra.fo). It'mesmo a.ssim, verificamos (]tie o PCICR4 continua .NP-difícil

No Capítulo 3, o meiloi deste traballlo, discutimos o problema de encontram ca.nainllos
de custo míninao. Ê um fato bem conhecido que existem algoiitmos polinomiais pala. o
problema. nas versões }lã.o-ot'tentadas e Orientadas, quando não existem circuitos negativos
no giafo, e(lue o pior)lema. se tolda difícil na. presença. desses. l\'tenciona.mos dois resultados
importantes devidos a. Aikin j19861 sobre a. comp]exidade compttta.ciona] do problema. na
versão mista, e descrevemos um algoritmo polinomia.l para o caso bastante particular de
gratos acícllcos.

No Capítulo 4 coilleça-illos o estudo de pioblenlas de orientação de grifos. Aqui det-
emos dois pi'oblemas i'elaciollados com oi'tentações foi'temente conexas e a.ptesentamos

algontmos llneates ])a.ia anabos.

Na Seção 4.1 estudamos o problema de encontram uma. orientação fortemente conexo
um gia.fo misto. Descrevemos enl detalhe um algoritmo baseado em busca em profun-

didade devido a. Chung, Gaio)/ e Tarjan l108SI pala. encontiai uma tal orientação,caso
exista.

Na Seção 4.2 estudamos o prol)lema. de enconti'ai um conjunto mínimo de arcos a serem
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acrescentados a un] grato misto de modo que o grifo resultante tenha uma orientação
llorteinent.e coilexa. Níostramos o método de Gusfield j19S71 pala. reduzir o prol)lema' a
um problema de aumentação de grifos orientados estudado por Eswaran e Taillan j107CI

No Capítulo 5, um dos mais longos do trabalho, estudamos prol)lemas de oiientaçâo
gerais que os do Capítulo 4, entre os quais destacamos o problema de encont.rai

aliemaçõm X:-apest,a-conexaíl-(+-ntm gritfriiiisto. Foi em busca de resultados relacionados
com tais problemas que nos deparamos com a. teoria. das funções submodulares.

sobre dlgiafos e inclui valia.s especia.lizações como inteiseção de nlatróides o pioblcnla' (lc
Lucchesi-Younger e o pt'ol)lema. cle encontrei' linfa. ot'tentação k-atesta-conexo. de unl giafo

Na Seçao o 3 desci'evemos un] algoz'itmo poliliomial, devido a. Fi'ank l] 0821, para iesolvci
uma. versão restrita. do pior)lema cle Edmon(ls-files. Nas duas seções seguintes analisamos
a compluçidade clo algoiitmo e deriva.mos iim t.eorema. de via.bilidade do pior)lema. Na
Seçao 5.6 mostramos como resolver a versão mais geral clo prol)lema utijizan(lo o algoiitmo
da Seção 5.3 e (lesa'evemos um teorema. de viam)ilidade pai'a essa versão.

IG Hl:l Kliill:il: EK) :ll Hli
]=;:== =:;:,!='i''-««': ' ««« .-:"'.ç;" ':--«:'...=..*.'b; 'ú«'i;.=';=.=".ll;.ll:ll

Na Seção 6.1 definiillos a. versão do prol)lema. acima que acrescenta. apenas Q7'cs/Q.ç e a

versaodoue .aciescent.a apenas arcos, e descrevemos os conceitos e notações utilizados ao

' ,Na Seção 6.'o denlonst.íamos o insultado de gang-Jensen, Fiank e Jackson j10931 qttc
fornece unl algoiitnlo polinoillia.l pala a. versão de aumentação (onl a.iest.as'.

1 1 '/ '/'JJ \l lit

(lliai](lo as

demandas satislazeil] deteriilinaclas piopiieda.des. No fina.l da seção deinoljst.íamos iim
difícil teoicma sobre aglutina.ção (s7)/;//ár?g o#) obtido poi esses autores e (lue é fllll(la-

l l ]



mental para a iesoltiçào (lo pt'ol)lema

Na. Seçào 6.3 mencionamos resultados análogos aos da. Seçâo 6.2 pala a versão de
alimentação com bicos. Observamos (lue esta. versão pode ser vist.a como um problema
puro" subi'e gi'aios orientados. ao coi)trário dos outros problemas tra.Lados no trabalho.

Apesar disso, optamos poi' inserir esses iesulLados devido ao fato de serem porco coche
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apituio

Conceitos básicos e notações

Nest.e capítulo intiodlizimos vários conceitos e notações que será.o utilizados nos próximos
ca.pítulos .

Não incluímos iiest.e trabalho ileilhuma. seção descicvendo folnlalmente conceit.os (la
Teoria. (]e Comi)]exida(]e C]omputacio]ia] poi' sei'en] bastaiit.e coube(idos e t.a.mbónl pelo

fato cle que a.dotaiemos a.qui a. terminologia. amplamente aceit.a. de Ga.tey e Johnson j10701.

Também não incltiínlos nenhuma. seção foi'malizaildo conceitos bem conllecidos na área
de otimização combina.Lóiia. e programa.ção mat.emá.rica, como poi exemplo fluxos, cir-
culações, soluções viá.v('is e folgas complementa.ies. Assumilemos neste tia.galho que o
leitor já tenha alguma. familiaridade com esses conceit.os (veja poi exemplo, Papa(linli-
tl'iou e Steiglitz j10S21, La.wlei j197al).

Trata.remos a(lui apenas dos conceitos l)á.sacos da. Teoria. dos Glifos, pioculal do es-
tabelecer a. terminologia e a. notaçã.o que serão utilizadas neste trabalho. Ao leia.ot ilâo
muit.o fami]iaiiza.(]o com tais conceitos sugetin)os consultei Bondy e R'ltirty j197C)l, Bol-
lol)ás li0701 ou Lticchesi j10791.

Grifos mistos po(lem ser vistos como uma generaliza.ção do conceit.o de giafos não-
orientados e gra.fos Orientados. São gta.fos que ])ossuem ta.isto arestas não-oiietlt.a(las
qua.nto a.besta.s orient.a.das. Vá.] ios dos conceitos básicos associa.dos a. giafos como (il-
cuitos, ca.milhos e conexidade podem sei fa.cilnlent.e estendidos pa.ra glifos mistos. Cromo
giafos n[istos forma.ião basicament.e o ]]osso objeto de baba.Iho, é convenicilt.e defiiti-los
de maneira. mais precisa«

Ulll grifo disto é uma qliíntup]a ]U =(V. E,..4, 4', $') onde \., é um conjtitlto fiiiit(

de element.os chama(los vértices, E é um con.luilt.o finito(le elcmeiitos cllama(los arestas.
,4 é um conjunt.o íillit.o de elementos chamados ai'cos, (1) ó llrlla função (ltie associa (a(la

a.testa. e C Z? a. \in] l)at llao oiclellado {?l, ?'} (lc vóil i(es e @ c linfa função (ltic osso('i;\ ra(la

l



2 C.\PÍTULO l CONCEITOSB.\SICOSt NOT.XÇOES

arco a C ,4 a um pai oi'clcnado (?z,l,) de vértices

Dizemos que e = {zz.t'} Oli € = 7/tP é uma aresta. de 11/ se (>(e) = {tz,I'} e que a

(u,t,) é uni ai'co dc .A/ se @(a) = (tt,u). Quando não há fisco de aml)igiiidade dizemos
simplesmente que z/p é uma aresta. ou que (?z,l}) é um al(o. Com essa llotação podemos
supor (I' e @ im])lícit.os e (denotar um gi'afo nlist.o simplesmente por À/ ' (y) E, .AI.

Quando ,4 = çO dizemos que ]v é un] grafo não-orientado e o indicamos síniples
mente pot ]M - (y. -E). Quando /ç = 0 dizeíllos que A/ é um grato oi'tentado ou um

digrafo e o indicamos simplesmente por .A4' = (V9 .A). As vezes, utilizamos a palavra
gra/o significando tant.o um grato misto quant.o um grifo não-oitenta.do. Neste baba.Iho
reserva.mos as letras .A/, G, 1) para indicar gratos mistos, gra.fos não-orientados e grifos
oitenta.dos, lesa)ectivallleilte

As vezes. é conveilient.e intet'pietai' um grifo miss.o a/ =(\< E. .4) como uma união(lc
lim digiafo Z,) = (\.'. ,4) c iim giafo G' = (v, -E). Dizemos então que lv é composto por

Z) e por G', e indicamos isso por -M = .D U (;. Nesse caso, dizemos também que D é a
parte orientada de iv e G é a parte não-oi'ientada (le ll/

Denota,mos til l elcnlent.o genérico de E U ,4 poi / = ltt,t-l indicando (luc / Oli é uma

aresta./ = uu de E ou é tlm bico/ =(tt,t,) de Á. Dado uln elemento/ = 1{(,t,l cle EU H
dizemos que tí. e u sã.o os extremos de /, e que / incide em u (ein t,l. Dizemos que dois
vértices tt e o sã.o adjacentes (em l]:í) se ambos foicm extremos de uni mesmo ( ]emeilt.o
de E U ,4. Dizen]os (lue un] element.o it,,ol de /ç U H é um laço. Dado un] t\ico / = (u, z,)

dizemos que o vértice tz é a cauda de / e que o vértice u é a. ponta de /. Dizemos também
que o a.]co / entra en] ?, e sai de tí..

l)ois bicos da fotilla (u, 1,) e (t,,?t) são chama(los de arcos reversos. Se .r = ltl,l,l c
/ :: l?z, ul sà.o elemelltos de E U .4 então dizemos que ./ e / são paralelos. OI)serve que o

conceito de ievetsão a.placa-se a])Chás a. bicos en(ltianto o pa.ialelismo pode ocoiiei etlt.re
ai'cos e arestas.

Dado um conjtint.o .X' indicamos ])oi .V + :z e .\' -- =z' os con.iunt.os -\' U {=} e .X {:}.
Qua.ndo o con.itii]t.o (lc vórtices \ está. claro (lentio do cona.ext.o e .V é un] sul)con.junto dc
\ , escie]re]]]os .\ e]]] \rez (le \

Seja G' l\', E) lim giafo. Da.dos subconjtint.os .X, }' de v (lcfiilimos

Ea ( .\' , } '' )
Ea ( -V )

{a'y C /Ç : a' C -V, # C }'},
Ea ( -X' , -\' ) .

Quando -V = {z.} e }' = {t'} esci'eventos simplesmente EG(tl.t') (resp. Ea(z')) cm vcz (l(

Ea({t'}, {.,})(ies},. Ea({''}. \ - .')l.
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Usamos a seguinte notação para siil)conjuntos .V. }' (lc \

dc(.\', }'') = IEc(.\' - }', }

da(X) = ./c(-\',X'),
x)

OIL s-:;Ja, (ZC?(-\:,y) é.It nlinlel:alce al:esh.ç com +lm ext,i:emapm-X--l=-e-ouh:o et»}::
Quando À = {tz} e }' = {t,} escrevemos simplesmente dG(u,D) (resp. dc(u)) em vcz de

dc;({u}, {u})(resp. (/a({t'}, l/--o)). Para cada vértice t, de G definimos (/a(t,)+21.Ea(?., 1')l
como o grau do véi'vice p no grifo não-orienta(lo G', indicando-o poi ga(u). DizeiTlos (ltic
uma desta e incide em tim conj\unto X C v se e C Ea(.V).

Seja D ( 1 .4) iim digna.fo. Para .X', }' Ç I' definimos

,'i b ( .\', }' ) {(y, «) C .4 :z: C -Y, y C }'}

e denota.mos

,4b(.x'. }') }''. -v)
Hb(.\') ,4b(.v, .\')
,4b(.x')

Quando .\' = {ií} e }'' = {z,} esci'evemos simplesmc]]te ,4b(tt, t,) (]'esp. ,4b(u)) en] *cz .l.

,'tb({«}, {,,}) (:esp. Hb({:'},v «)). Us.mos «orações a«álog« p--a 'qb(.X',V').

Pa.ia .\' Ç v usamos a. seguinte nota.ção

}

Po(.V )
Óo(X)

Áb( .\' )l ,
Hb(.v)l.

Q«a«do .\' = {:,} esci--aos si:«.plesm.«t.e po(-') (lesp. -5o(o)) em vez de po({t,}) (leal,.
(5o({o}). Dehnimos o grau de entrada de iim véiti(e u no dig]afo D como o ]lúmeio
po(u) + IHB(t'.t,) , in(ligando-o poi gb(t,). Deíillimos o grau de saída de um véit.ice z,
no digrafo 1) como o nomeio óo(u) + l.4b(ti, t,)l. indicando-o por gB(u). Dizemos que uill
a"o « entra em (sai de) um conj«nto -V C \,' se « c .4b(-\') (a c .4b(.X')).

Nas definições (ltie se seguem va.Rios supor' que ]v = (\'', E. H) é um gt'afo inist.o ('omp-
osto pelo diga'afo Z) e pelo gta.lo G'.

Pala. .V. }' Ç \ ijsamos a seguinte notação

p.\ /( .v l
ó;v( -v )

(/.v( -v. }'' l

Po(-\' l + (/a(-X' ).

Óo(-V ) + dc;(.\'),
./a(-V, } ') + l.tb(-X' - } -vll + l.lb(.v -\')l
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C,\ PÍTtrLO } CONCEITOS B..\ST(:OS E NOT.\ Ç:OES

Observe (lue (/.v(-V. }') é o número de ai'cos e arestas como ]]m exti'emo en] -\' -- }' e otltro
em }'--.X. Dchnimos o grau de ]m] véi'tece t, em ,/l/ como o número gb(z')+gB(t,)+gclt'):
in(ficando-o por g.x/(t,). tÍm vértice com grau zero é dito isolado. Dizemos (lue um véitic(
t, é par se g.\f(t}) foi' par, caso contrário, dizemos que ?' é ímpar. Dizemos que .A/ é par
sc todos os vérti('es dc ,'l/ forem pares.

Um vértice t' é balanceado (em .4/) se PÀ/(?,) = óÀ/(u). Um grafo misto .A/ é
sinaétrico se todos os vértices de Jv foi'ena balanceados. Dizemos que u é uma fonte (em
.ã4) se gÀ/(u) = 5o(.,) e q:-. ,, é --m sorvedouro (em Af) se g.v(1') = /to(.')

Pal'a. simplificar a notação, sempl'e (lue os grifos A/, /.) ou (7 estiverem claros dentro do
cont.cxto estes serão omitidos nas notações em (lue ocoiiem como subscrito. Poi' exemplo.
e:c-evei'emo- g(?,) e,]l lug-t .l. g.v(t,).

Um gia.fo mist.o ]l/' = (\''. E': .4'. '1)'. Q') é ]m] subgrafo de A/ = (\'l E,.4.'1). Q) s('
v' Ç \.'', E' Ç E, /I' Ç .'l. (b' é a iestiição de Q' a E' e @' ó a restiiçào de @ a. /I'. Dados
f' Ç E e Z., Ç Á, denot.amos pol a/ -- (F' U /,) o sul)gialo dc A/ (ltie Jesuíta da i'enlaça.o dc

r' U L. R4a.is piecisameilt.e

:l/ - (r'U L) (V E - r'. .'l L)

Dado (/ Ç 1./ definimos os seguintes sttbgiafos de A/ = D U (,'

a/lz./l (U, Ec([/, (/), db((,r, U) U db((/, (/)),
A .r lz:/l ,
l77 + to. Ea(77,i7) U E', Hb(r, F) U /tb(r,P') U ÁI U .42) onde

{pll, : existe u C (/ e ?l € U tal que tlll C E},
{(.,,,«): :,CF exi.te « C Utal q«e(«,«)
{ (-..,, .,)

t, C U e exi.te « C (/ tal q«e(u,l.) C H},
t, C t/ e exist.e ?z C [/ ta] que (tl,t,) C .4}.

Dizemos que A/IZI/l é o sul)gra.fo de .4/ induzido por U. ]v -- (/ é o subgiafo de A/ obtido
pela. renaoção de (. , e .'l//{' é o grato ol)tido a partia dc .4/ pela contrição dc (r. Quando
U = {tí} indicamos o subgtafo A/ U poi .4/ -- u. Se .A/' = (U. -E'. ,4') é um su})grato de
.A/ então também dizemos (lue A//Z-/ é o giafo o})tido a pait.it de A/ pela contrição de
.A/'

Analogamente. dizemos (ltie ]im gia.fo misto .fl/' = (\.''. E'. ..I'. Q'. Q') é un] supergi'afo
dc iv se \-' Ç \''. /? Ç /:'. .,l Ç .4'. q) é a restrição dc Q' a E e \P é a icst.iiç'ão (lc \P'

a Á. Se /? c /, sào ('on.]tintos (le at'estas e ar('os. ]'csl)ec't.i\ran]c]]tc. ('on] extl'('lllos clll \

denota[[[os po[ .v + (/= U /,l o sttpergia.fo dc ]i/ (lti(' ]cs]ilta do a('iescin]o de /? U /,. i\Íris
precisamente

:v + (f' u z,) \ : r u r'. .,l u /,l



Quando r' = {e} oii /. = {a} então usa.silos notações mais simplificadas como /v -- (
Â/+« . .A/-.+«, en. *'« 'le .A/ -{.}. A/+la} e .A/-{.}+{«}, :e;p"'i~''me«t.. OI«.-,*''
que permitimos o liso dessa mesma notação para indicar conjuntos (.V -- ]: ou .\' + a ).

mas sempre que o fizermos o colltexto deixará claro a qual desses objetos estaremos nos
ieferiiido.

Um passeio P (em A/) é uma. seqiiência. de vértices e Ricos/giestas de A-/ da. forma
P =(ui, /i, u2, /2,...,u..], /«-i, o.) onde/Í = it,f, t,f+il ou /Í = lz,f+l, ofl para l 5; í $ 17 -- l
Convencionanlos que ui é o início do passeio e que ti. é o final do passeio. Dcnotanlos l)OI
l/P, EP, ,4P, ]'espectivamente, o conjunto dos vértices, o conjunto das arestas e o conjlinto
dos ai'cos que aparecem no passeio P. O comprimento do passeio P é definido como

l

SeP =(t'i,/i,...,u.) e Q =(o« = tul,si, ..,?o,,.l sãopasseios eilaJv eiitãodenotamos
poi' P(l? o passeio(t't,/i.. . .,u,: = tl'i,si,. . . , to,,:) e dizemos(lue PQ é a coiicatenação
de P e C?. Se P :: r'iP2 .-/« então (lizenlos que o passeio Pi é unia. seção dc P
Pot sinapllcidade, (l\lan(lo não há. ambiguidade, denotamos una passeio apenas pol' sita
seqiiência. (lc vórtices. ist.o é. P =(t,i, u2,. .. , t},.)

Se.ja.] =(t'l,/l,t,2,-..,t',..i,/« l,t',.) um passeioem a/. Dizelllosqtie Pé uni passeio
fecllado en] .4/ se o self início e o seu íinal coincidem. Dizemos (lue P é um passeio
viável em A/ se /Í = it.i,t'i+il, pa.ra. l 5; f $ ?1 -- 1. Em particular, se P é un] passeio
viável e EP = Ü ent.ão (lizemos que P é llm passeio orientado (em .4/). Obsei'vc que

podem existir passeios oitenta.dos em um grato misto A/

Dizemos (]ue /' passa poi (em) ?, (ies]). /), se t, C T'P (lesp. / € E-P U ,4/'). Sc
/í :: ltt,ul, pf = 1 e 1}.+1 = u enLã.o dizemos (ltic /f é percoiiido no serlt.ido de il. a t'

Definimos llí :] 5; f $ 1l -- le/i = /}1 comoo número de vezes quão passeio P passa
poi' lmaa aresta ou poi' iim ai'co /.

Um trillla T = (?'i,/i,. . .,/«-i,u.) eni ai' é ]m] passeio em .A4 tal que /.- # /Í pala
l $ f < .j 5; ll -- 1. Dizemos que T é uma. trilha fechada se ui = u,:. Um circuito C' =
(ui,u2, ,t;.) en] a/ é um pa.sseio fecllado em A/ tal queüi #uj pala. l$ { <.j $ vl. l.

Um caminho P =(ui,/i,...,/« i,l,.) em A/ é«m passeio em a/ tal queui # t,j p'ta
1 < í < .j < 7?.. Dizemos (lue t;2,u3} - - . , u,t.l são os vértices internos do ca.minllo e (lti('
ui e t;« são os extrenaos do caminho. Dois calllinllos P e Q são cha.medos disjuntos nas
arestas se E7) n rQ = ç) e .4P n .4Q = 0. Not.e (ltie t,ais ca.milhos talllbém são dis.ilijltos
nos arcos. Pa.ia simplificam, omitimos a menção aos a.ecos.

Definimos t iillias. calllinltos e ciictiit.os viáveis(iesp. orientadas(os)) (lc nlo(lo diálogo
ao (ltie Gizcnlos pil] ielaçào a iim passeio. Qliall(lo ./l/ est.irei dai'o deilt.io do contexto. eili
vez (le clizetn)os (ltie/) ó liin passeio(tiill)a. ciicliito. (aminllo) em v dizemos siilll)l(.sm-
ent.e qttc/' ó ]]] passeio(trilha- cii'ctiit.o. caminliol
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Dizemos que [m[ giafo n[ist.o A/ é acíclico sc não exist.cm cii'ciiit.os viáveis en] ]v
Uma árvore é um giafo não-orientado conexo e acíclico. Dizemos que un] subgrafo nào
orientado T de .A/ é uma. 7n-árvore se T é uma árvore e é maximal com esta. propriedade
Dizemos que uma nl-árvore é trivial se não contém nenhuma aresta.

Da.da. uma aresta e = ?1?, dc A/, dizemos que À/ -- e+a, onde a =(zl, t,) g .4, éo giafo
misto obtido pela orientação de e no sentido de lz a u. Neste caso, ta.ml)éiii dizemos (lue
e foi orientado no sentido de ?z a t, e que a = (u,u) é uma orientação de e. Dizenaos
que e foi oi'tentado se ele foi orientado em ]]m dos dois sentidos. U]]]a. orientação de un]
gi'afo misto .A/ = (\-'', ZÇ, Á) é um grato orientado Z)' = (V. Á' U Á) obtido por sucessivas
orientações das giestas de A-f.

O conceito dc cotlexi(la(lc pode ser est.endido pa.ia gia.ros mistos. Liiil grato illisto
A/ = (\'', E, .4) é conexo se T)ai'a. todo par de vél'vices tz, T de \'' existe um ca.lninllo cle tl a
u em .A/. Um componente (le 11/ e unl sul)giafo conexo e nla.xinaal de il/. tTnla aresta
de corte ou ponte de il/ ó uma. a.testa c C E tal que A/ -- e tcm mais comi)onelltes do
que .A/

Um gl'afo misto .v = (\,'.E,.4) é fortemente conexo (f.c.) se pala todo pa- (lc

véiticesT[,u de \,' exist.e um caminlioviá.vel deu a. ]' en] 11/. Um con]ponente forteii]eiite
conexo é um sul)giafo fortemente conexo e ma.ximal de Â/

Dizemos (ltieuln con.lunt.o S C \'/ separa # ey se l,Snlz,yl:: 1. Dizemosquetal um

conjunto S é lim z3i-conjunto se z C S e y g S. Pala. ca.da. pa1 3, y de vértices distintos,
a aresta-conexidade local de # a. y (em J\'/), denot.ada. pot À(#, y; .A/), é definida como
o número máximo de can)anhos viáveis de ? a # (lisjuntos nas arestas. Pelo Tcoienla dc
h4enger,

À(:«,y; a.f) = n.i {óÀ/(S) : S C v e S é \:«. z#-co«j««to}.

Dizemos que ]v é k-aresta-conexo se Àla,y; A/) 2 Ã pala. todo =,y C \.
(lue l-a.t'esta.-conexidade é cquivaleilte a. conexidade forte.

Observe

Um llipergrafo é lln] pai OI'(leira.do /7 = (y, .4) onde 'P é um conjunto ílnit.o não vazio
e .4 é uma. coleção de subconjunt.os cle y. Dizemos que uni hipergiafo /7 é conexo se não
existe uma partição .4 = .c U .F tal que

lu{.'t 4 c f}) n (u{,'l 4 C /'}) a



ã$Ítjilr2

O problema do carteiro chinês

O problema. de encoilt.iai trilhas euleiianas e o problema. do carteiro chinês sào base.ante
conhecidos, talho no caso não-orientado como no oiicntado. Neste capítulo definiienlos
vel'sões desses ])ioblcmas l)a.i'a. gtafos mistos (' est.iidaremos a complexa(la(lc conll)ut.afioila
de cad a. uma. c]c] as.

Na Seçã.o 2.1 demonstramos um i'esultado de Fora e Fulkerson j10731 cine cala('t.ci'izt\
a existência. de uma tiill)a fecha.da. eulciiatla em lim gia.fo misto.

Na Seção 2.2 considetanlos o problema do calteiio cllinês pala. giafos miss.os (PC(l:\l)
Este foi uln dos prinleiios problemas de ot.inlizaçâ.o combina.teria. estudados (lue tias.a dc
gratos mistos. Na Seção 2.3 veremos que o PCChí é ATP-difícil.

A seguia estuda.mos o PCCIVI restrito a giafos planaies. Na Seçào 2.4 post.íamos quc
o PCCNI é .V'P-difícil mesmo quando o giafo de enfia.da é planam e os custos dos bicos c
a.lestas são iguais a. l.

A Seçâo 2.5 contém uma miscelâ.nea de resultados e algoz'it.mos i'elacionados com o
PCCN4, bem como a. desciiçã.o de dois problemas costela.tos.

2.1 Grafos mistos eulerianos

O collceito dc glifos eulei'ia.nos é ba.stailte conhecido, tanto na sua vei'sào nâo-oiicjlta(la
como ila oi'lcnt,a(la. Este conceito pode sci' estendi(lo (lc tnodo natllial pai'a giafos mistos
como vercnlos neste mpít.lido.

A oiigelal (lo (alia'ito (le giafos euleiianos est.á relaciona.(lo cona o famoso arte.qo (l(

Leollliatd Etilci- jlV:3(il soba(' o pioblcma das 7 l)Olhes (ip TÇõiligsl)etg. /\iil(la (hip llrsst

f
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ai'Ligo não se.Ía feita nenhuma iefeiência a. gratos. tradtlzindo na lingtiagenl de Teoria dos
Gratos, Eulei investigou o problema de caracterizar grifos não-orientados crie possuem
[m[a. trilha. fecha.da (ltie passa exatamente uma vez em cada uma. de saias ai'estas. Clone
isso, Eulet' resolveli o ])roblema das 7 pontes de l<õnigsl)ei'g, mas não chegou a. fazei uma
prova rigorosa. (luanto à suficiência. cla. condição "grato sei' par" para a existêil(ia. dc uma
tal trilha. Uma pt'ova rigorosa. só foi feita mais tai'de poi Catl llierholzer j18731. N'labores
detalhes podem sei encontra(los em Biggs, Lloyd e \Vilson 110761.

A versão mais geral (lesse problema é caracterizar grifos mistos (lue possucnl uma
bilha fechada. viá.vel, passando exatamente uma vez enl cada. a.rco e em cada. atesta. do
aFâfO

Seja .A/ uni giafo misto. Utlla trilha fechada euleriana em A/ é finja t.iillla viá.vel
fechada. em .A4 que passa exa.t,amante uma vez em cada bico e a.I'esta. de a/. Dizemos (lue
.A/ é euleriano se A/ possui unia. trilha ettlet'ia.na feclla.da.

llá muito tempo são conllecidas condições necessárias e suficientes pal'a. a. existência. dc
tiijllas culeiianas en] gi'a.fos nã.o-orientados e em gt'aios oitenta.dos. Também são conhe-
cidos algoritmos linda.tes para eilconttat' ta.is filhas, tanto no caso nào-orientado como no
orientado. O leitor lutei'essa(lo enconti'ai'á em Gibbons j108SI detallles soba.e tais algolit
Idos

Pi'oposição 2.1.1 S'da 6' ?zm gr'a/o zz.ão-07'ic7i/a(/o c017ciz:o. Ellfõo G' é eu,/er'ialzo se (
somem.te se G é ])ar.

Proposição 2.1.2 Se./a D ?z17? gr'a/o 07'if71/a(/o eDIl.el'o. Eí}.í(ío .D é cí//Criado sf e se»?.ell./e
se D é si.mét.I'i.co.

Foi'd e Fulket'soir j10731 ca.i'a.cteriza.i'am a exist.ên('ia de ti'ill)as eulelianas em gtafos
mistos.

Teorema 2.1.3 (Ford e Fulkerson, 1973) .Scjíz A/
Ebt.ã.o N'! é e\tlel' a o se e se'm.elite $e:

D U G ltln gl'afo Tn.{slo con.elo

N'l é l)arl

e Pal'a lodo X C \ (/a ( .V ) + óo( .\' ) PO(.VI ? 0

Pi'ova: E fácil vcl (liic }\s (tuas condições acima sào ne('essái'ias pala. a exist.êilcia (]e uma
tilllla. euleiiana feclla(la.



2.] Glt.:\ FOS N1lSTOS EtiLERIANOS

Vamos mostiai agoi'a que ta.is ('audições são suficient.es. Sliponlla que .ã/ = (\'. E. .,tl
Considere o digiafo // = (\', Á U .4) obtido a pari.ir de Jv substituiitdo cada atesta c = a.r/
por un] pai' de bicos ei =(#,y), e2 =(y,]').

Pa.ra. ca(la al'co rz de // dc6illa. linfa. capacidade inferior /(a) e uma capaci(lado supPiiol
tz(a) da. seguint.e fonTla:

:.(.)
/(a)

l pala t.odo a C ,4 U ,4
1 0 se « € ,4,

1 1 se a C ,4.

Com essas (leíiilições. é fácil vei que a segue(la. condição do teoienaa é e(luivaletltP à
condição da.da. pelo scguint.e teoienla (veja. Foid e Fti]]çeison l] 0731)

(Teorema (le lloífillaii) l)rr(/os -uln dfgi'a/o // = (\';, .'l') e /ullções ca/}acfí/ar/fs /, {/
R.t, e=i.stc lt-nla cil'cttlação tjállel enl ll se e solneTlte se

'l' ---,

E: «(«)? }: /(«) 7,«,'«/.do.VC\
-c..tl(À') -c.'i;(.x')

A-in.da. se l e t{ asse licln a})era.$ paiol'ps iTt.tcit'os en ão ea:isto llnla cil'cuiaçâo ui(í-t,(l i)t
í eÍ7'a .

Portanto, exist.e alma. ciicu]açã.o viá.ve] em /7 = (\( .AUÂ). Ainda., coillo /, tz sào fttnçC)cs
([e .4 U ,4 em {0, ] }, segue que existe tema ci]cti]ação viá.ve] 0/1 en] H. digamos q)

Clonsideie o gta.fo miss.o .A/' = (\.''l E'. ,4') obtido de .a/ substituindo cada atesta. c = ít.Z/

pe[o algo cl = (;z',p) t.oda vez que q'(el) = ] e '}(e2) = 0.

Cla.i'amante, o subgi'aío -D' = (Xáü,.A') é simétrico e ca(la. um de seus comi)Olletltcs
possui uma. ti'ilha. etileriana fecha.da« Ainda, o stibgtafo G'::(v, E'. 0) é pat e cada llin do
seus component.es taml)én] possui uma tiillla euleriana. fechada. Combinando as tiilllas
obtidas enl /)' e ella (l;'' é ])ossível const,illii uma t.filha. feclla(la ettlciia.na em il/. H

A denaollstl'a.ção do t.eoi'CHIA. a.ntel'ioi' foi'tece linl algolitnlo pala ettcollt.I'ai unia t.iilltit
fecl)ada. ettleiiaiia. en] ]ii]] grato mist.o euleiia.no. Note (]ue tal }\lgoiit.nlo é ])olilioillial
já. que o ploblellla (le encontrar uma ciictilaçào viá.vel eiii unl (ligtafo com capaci(la(los
0/1 pode sei' resolvi(lo en] t.empa O(7n2), Onde ?l? é o nomeio (le al-ros (lo (ligiafo (\-c.ia
La.wlel' lt1)7(il). Nào explicit.a]'eixos a(lui o algoz'it])lo poi' este sei íacilillcllt.e (le(Ititl\.( l (la
demoiistiaçào apiesclita(la.

O gi'afo da Figtita 2.1 nlosti'a que não ó slificieiltc ('onsi(lci'ai slil)coil.lllntos (la foiilla
.q' = {1'} iia SPgtii (la coil(lição do T(-oi'FIlIa 2.1.:3. NAIF (lide tais (.on.iiilit.os sat.islazcnl a
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segunda. condição; no ent.cinto. o conjunto formado pelos vértices em desta(lue não satisfaz
tal condição (existem quatro ai('os entrando nele e apenas duas arestas incidentes). Nào
é difícil ver que o giafo in(ligado não é euleiiano.

Figura. 2.1 Gra.fo não euleiia.no

Una exem])lo inapoitant.e de giafos nlist.os euleiianos sà.o os gi'aros simétricos e pa.i'es
Em pat'ticulat', ilest.es giafos o pi'oblellia. de eílcont iai' iii la. t.filha ettleiiana é coilsi(lera.vcl
meilt.e mais fá.cil do (lue ilo caso mais geral.

2.2 Definição do problema

vincos na. seção anteiioi condições necessá.rias e s\eficientes pa.ia (lue u]i] giafo disto
seja euleliano, Oll se.ia., possua um passeio fecha.do que passa prata.mente uma. vez em ca.da.
arco e em cada atesta do gia.fo. Quando o giafo nào é ettleiiano suite ]lattii'almente a
questã.o de encontrar um passeio fecha.do que passa pelo menos uma vez en] cada bico e
em ca(ta. at'esta do gi'a.fo e que tenha. o menor' rompi'imenso possível.

Uma. velsã.o mais geral consiste em anil)uii cust.os a.os bicos e giestas do glafo e piocuial
poi um tal passeio de custo ITIÍnimo. Quando os c\iscos são t.odor iguais a. lim t.emos o
problema. de encont.lai um passeio de comprimento mínimo.

Definição. D«./o l/«, .giafo /lz?s/o Ã/ = (\',E,/l). í.«u passeio de carteiro (p.c.) (rl

NI e \llli passeio Jectlu(lo I'l(llct enl N'l q'tle l)osga l)oi' to(tos os al'('os e ai'estás (te i\l

Não é difícil vei (lue existe ilm passeio de (ait.aio cn) .v se e somente se .4/ é foi'te
ment.e conexo. Da.(liii ella diaiitc ilcillos stipoi' qtic 'v sat.isfaz essa. pioplie(laje e llào nos
pi'eoctipa.iellaos ('olll o ploblcilla (la existõilcia dc iim tal l)asseio.

Dado iim glafo misto .v l \;. E. H) e uma ftillção r Z; U .,l -+ R+ diremos (lttc (' (l
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tmla função custo associada a. a.f. Pode-sc dc6inii dc várias nlaileiras o cust.o de iln)
passeio de caiteiio filas a definição mais usual é a. seguinte

Definição. S'eJ« /' = («-,/-,u',...,«. i,/«.i,u.) ««, /,««.fo ./. «,./.{« d' ""' .g,'«/n
misto Ar := 1*\'. E. /\) folll finta .ftutçao disto c associada. [)c.Fltll tos o custo d( P conto
(P) = E:!(-n..!(;1:(/) -- ] )c(/) ozl(/f' =z:«) á o n,í«,.,.o '/. ,,'~.:'-' q?!e P ;)ass.tÍlai:l.

Uma maneira. eqtiivalcnte de definir o custo de lml passeio dc ca.iteiro P seita. ê(/)l =
EICau.a r(/)c(/). Clarament.e essa. definição é equivalente à anteiioi, no selltido (lo qtic
em problemas de en(.onerar passeios de custo mínimo, ambas levam ao mesmo cola.lttnto
.,ll..,;.

Coill essas (lcfiliições po(lemos deíiiiii o pi'oblcina (lo cai'tal'o cala.elite clliiles

Problema do Carteiro Chinês para grafos Mistos (PCCM): Da.(/o lz77? gza/o nll.-/r,
/07'/e7ne7}/e colzc.i:o JI/ = (\', E, .4) cozrl /lznç o c?/.ç/o a.ssocfa(/a c : E U .4 --, 1i, encore/zal
l m. l)nsseÍo dr faltei-to eu} A{ de cllsto lnítt-lIDo.

E impoitallt.e observei que o PCiCIN'l po(le sei visto colllo o pior)lema. dc oriental as
a.lestas de .A/ e ciiai cópias de alguns a.ecos de .A/ de lno(lo que o git\fo oiient.ciclo iesult.ante
sej. si-nét-.ico . o c*--to d«s cópias sej. o «.e«o- po:sí*,.l.

Vamos lndlcai poi' PCCG e PCCiD as vei'sões esl)coa.is do PCCN'l qtian(lo o gi'afo r
não-orielltado e qualldo é oitenta.do, iespect,ivameiit.e. O PCCiG foi proposto l)oi i\lci-
ko j10621. Edmonds j10C)SI obteve un] algoz'itmo polinomial pala. iesolvet o PCCG. c
mais tal(le Edil onda c .Johnson j10731 tambéi]] obt.ive]an) un] algoiitino poliilonlial l)aia
a. versão orientada« No caso mais geral, Papadimitiiou ll07al dcmonstioii (late o PCCXI (
NP-difícil, como vei('Rios a seguir.

2.3 Complexidade computacional do problema

Vamos most.i'ai' que a. versão de decisão do PCChl, (llle denotaremos poi PCCiÀI(l. r
./V'P-complet.o. Pa.i'a isso, lnostral'emos que o Pioblenla (la. :3-Sa.tisfa.tibilidade j:3S/\TI r
polinomia.Imente le(llitível ao PCCNld. E um fa.to l)cm collhecido (lue o (3SAT) é .-\r7''

completo (veja (;fiel\' e .Jollnsoil j10701).

0 3SAT e a velsào (]o ])CCi\ld podem sci fotnltila(los (la segllint.c nlalleiia

Problema da 3-Satisfatibilidade(3SAT)
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En.fiada. Uma fórmula booleana Z(71, . . . ,r.) na forma normal conjunta\a,
com 3 1iteiais enl cada cláusula.

Q?les/(io.' Existe uma at.ribuição de valores 0/1 (falso/verdadeiro) às va.Fiáveis
z-.. . ., :t« (lue torna Z vei'dedeira ?

Problema do Carteiro Chinês para grafos Mistos (PCCMd)

En/7'a.7a.' Ulll grato misto .A/ = (\'', E, ,4), uma função custo c : E U .4 --, Z+
associada. a- A/ e um inteiro positivo k.

Q [esf(io: Exist.e ui]] passeio de ca.t'toiro em Ã/ de custo menor' ou água.l a À' ?

O seguinte lema sela. ut.ilibado ]la delilonstiação (lo Teorema. 2.3.2

Lexa[a 2.3.1 Pa]'a o gi'a.fo n]-isto ]'e])]'ese]]tado ]la Figui'n 2.2, ]]ll]- 7]asseio dc carteis'o ó{.-imo
tcm c[[sto igual a 2. .'\lé-] ] disso, em (luulqtíe]' })asseio {le carteiro óliTno ou atnbns ns a-t'esfns

I'0Z)1 , l}01}3 e17/7'(111? f'/JI l:0 (: (71}}/)Í/.Ç flS (71'CS/(l-Ç Z'01)29 I'0t).l S(7C117 Í/f t)0, OT/ UZ.C'e-'Lle7'S([.

Prova: Não é difícil vei (late nã.o existe um passeio de ca.iteiio de custo 1. Um exemplo (le
um p c decusto 2 éda.do pe]a. seqiiêiiciade vól'vices(4,5,2,1,0,2, ],4,2,3,4,6,2,3,0,4),
oi[de indicamos cada. verti('e uí por á Assiit], pala que un] p.c. seja ót.imo. duas das
aresta.s pool, uotlz, tlot'3, uou,l devem saia' de t,o e as ditas lesta.ntes devem ente'a.I' em lpo (do
contrário, ao melros duas cópias dessa.s arestas teima.m (lue est.ai no passeio. resultando em
lml passeio (}e ctlst.o l)aa.iol que 2). Logo. exist.em seis possíveis orient.a.iões das giestas. A
verificação do lema pode sei feita. deternainando-se o custo do passeio ótil)lo de cada um
dos 6 diglafos obtidos. Est.e processo simples mas t.Caloso é omitido. H

O giafo ]llist.o (' (la Figtiia 2.3 (a.) será indicado pela. i'apresentação es(lucmática (la

Figura 2.3 (b). Segue dilet.ament.e do lema 2.3.1 que, se lim giafo misto .A/ cont.ém 17z

cól)ias do gia.fo C'. ligadas (le nlaileira. collvenient.e, então o custo do passeio ótinlo sela
a.o menos 2z7?.. Est.e lin]ite l)ode sei atingido se. em todas as 77] cópias de C'. ou anil)as
as ar«t.s «-.,,,«it,. são «sa.la' «t:a«.lo e«. C' . -«.I'as as a-est.: «2-'- "l;:-, sâo --sa.I':
saindo de C'. otl vice-\rpl'sâ.. supondo que esse passeio llào passa mais de unia vez poi'
qualqtlei' ouvi'o a.i(o Oli at'est.a (lc custo não nulo do gtafo.

Para cada. vl > 0 (1cfininlos o giafo r'(11 ) como o grato miss.o i'epiesent.ado na. Figtiia 2.'1,
onde as ai'est.as inda('a(las tõm ('llst.o unit.átio. E ól)vio (ltle sr' r'(771 é Falte de ili l glafo
mist;o ]v e /?(71.) (otitiil)tii (on] apeila.s 2(71 l l utilidades pata o ftlsto (le tim p.c. ótinlo
cle Jv então í\ ptcsc'liça (las ?l -- l cópias de (I' irá foiçai t.orlas as aiest.as siZi, s2/2. . . . .s,./,.
a f7?fra7'ev]] ei]] r'(vl). isto é. saem usadas ilo scllti(lo (lc í; a. --,. Oli t.orlas a sa?'/c/7} (lo
F'(7?). isto ó, :.-'". .-«.l-. -.o :.«tido d' si ' /.. En. .«.la ---« 'l"": '-se: .s .,«'"-
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l?águia 2.2: (1iafo do Lema 2.3.1 . Os a.i(os t.êm custo igua.l a l

.f7'i,./'r2. . . . ,./'z',, sei'âo oiient.idas todas no seilt.ido de ./' a l.- ou t.odes no scllt.i(lo (lc I'f ;\

./ . i'espectiva.meltt.c

Teorema 2.3.2 (Papadimitriou, 1976) O PC'C/v(/ é J\r7'-conl7)/efo

Prova: E fá.cil vei que o PCCl\'ld pera.cnce a. i\-/'P
ie(luzindo o 3SAT ao PCCN4d.

vamos mostial que ele é ./\rP-(lifícil

Seja. Z lilna. instância. do 3SAT('om valia.veia a:l, a:',. . . ,a,, e cláusulas Li, Z2,. . . - L"..
Seja /,, o «ú"..-o tot-l 'l. oco:,:.ê-.cia: d' "j '". Z . qj o -.ú"..-o tot.al .l. oco--.ê« i: l
-"j em Z. Seja g, = nlax(pj,q.f) e Ã' = 2E;..(Wj -- 1). Vamos cansei-ini' tim grato illisto
Jt/z e uma função ctist.o sobre self conjunt.o de arcos e a.lestas, e piovai que .A/z possui lim
passeio de ca.i'tcii'o de cust,o menor' ou igual a. Ã: se e somellte se Z é sa.tisfazívcl

Inicialinent.e. citamos iin] vértice u, e pala. ca.da cláusula l,f de Z cria.mos dois vói t ic(.s
zzf e t';, os bicos(t,,t'í),(u,u;),(ttl,tti) to(]os de cust,o ] . o algo(uf.t,) de ct-sto 0. P-i.
cada valia.vcl a'.j dc Z, cna.mos uin gtafo /?(gj). No gia.fo /?(gjl fazemos tma véit.ice z,
coincid[i' ('o]]] ]]] ] vói'l.im ?z/, pura cada oco]]'en(']a. dc -na:.Í na cláusula LP, e llm x-ói-ti('r /.-

colllct(lll coil] ll}, ])a-ia cada ocoileilcia- (le rj alia LI,. Os x/(:-tt.ices iestalitcs (lo l,il)o I'i ('

{i que exist.i]en] ei]] /=(gj) fazemos coincidir com p. lst.o completa a. const.itição do glafo
mist.o a/z. Um cxclnplo iliist.ra.tivo pata a fóimtila Z = 1;zi + -..ii + =1:2)(.ll + :z2 + =.'ZI
é dado na. Figura 2.5.

Afiimanlos (ltie /vz l)osstii um passeio de cair.eito (lc(iist.o ílo nláxinlo A. se e sonteilte s(
Z é sa.t.isfazívcl. Sti])Olilla (]tte Z é satislazível pala a.lgullla. at.iibuiçào T (]e x.a]otcs (]/l às
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Figiilí\ 2.3: Gta.fo C e alia ieplesentação esquemática

suas valia.vens. Sc T(a:j) = 1 então odienta.mos as giestas sfZf,i= 1,2, . . . ,gj, pa.t'a saia da

cópia. de f'(gj) coirespolldcnte a a'j; caso contrai'io, essas a.t'estas são orienta.das pai'a ential
em F'(gj). Como T sa.tisfaz Z. ao menos uma das t.iês arestas inca(lent.es a ?lÍ é otieilta.(la
pa.ra. ente'ai' erli zzi, pa.ta toda. clá.usula. l,i de Z. Portanto, na. oitenta.çào D I'esiiltailtc
todos os vértices tzf têm (lehciência nào-negativa, ist.o é, (/e/n(tli) = Po(ui) - .5o(tzf) 2 0.
Um véi'tece tli com (leficiêllcia. positiva pode ser balailcea(lo cl'bando cópias do ar(.o(lzi, p)
sem pioduzii cust.o a(licional e mantendo t' l)alaii(ea.(lo, pois )l:l=:i (/é/o(lli) + d(;/o(til = 0.
Em conseqiiência. disso, o ('ttst.o de lml passeio de cait.eito (5t.imo de i4/z sela. exat.ameilt.e
o cust.o ca.usa.do pelas Ã'/2 cól)ias de C', que é igual a Á: pelo lema 2.3.1.

Agol'a. supolllla. qttc A/z possui um passeio (le cair.eii'o de ctist.o no máximo Ã . Clonlo Ji/z

Figttia. 2.4: O giafo /?(lll
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possui k/2 cópias (IP C esse passeio tem custo exatamente A., o que implica (lue ncnl)uni
dos arcos de custo ] aparecerá mais de urlla vez ilo l)asseio. Portanto. ao nleilos linfa
atesta é oi'tentada dc n]odo a. entrar en] tzi, para toda clatisula. Lf dc Z. Se tal aicsta
coilesponcle a :z:.f (respectivamente -.a.i) então at.iibtiin(lo-se o valor l (respect.ivamente 01
a :z;j tem-se unia. at.iil)ttição de \'alol'es 0/1 que t.Oliia .Z vci'(la(leria. Note (]lie a. anil)lliçào
acima é consist.cnt.c já que em ]'ilação a-calda-J]i âs-d](ssl:as ':j p n.:.j (ín(í(!entes a VF)-ün
usa.das em seno.i(los opost.os no passeio de Gaiteiro.

O fa.t.o de que a rcdtição acima pode ser feita en] t.empo polinoniial é (le fá.cil verificação
e é omitida.

W

Figura 2.5: O giafo A/z pala a fóimttla. Z 1:«- + --.', + --z,)(,:- + #, + -..:,)

2.4 Caso especial: gratos planares

Considei'a.ndo (ltie o PCCNI é .A/'7>-difícil. uma peiglint.a. ilatuial que stii'ge é se cxistcill
classes especia.is de giafos mistos para as (]iiais esse ])ioblema seja. mais fá.cil de sci ic
solvido. Poi exemplo. uma classe interessallt.e seria a (los giafos nlist.os planaies. Sào
conllecida.s valias aplicações do PCCi\l em pi'oblcmas de ioteanient.o dc vcíctilos. roleta
de lixo e I'enloçào (lc neve. onde os giafos (le ente'a(la. sào planaies (om véi't.ices (lc giatt
meiloi Oli igual a -l. \'ei'Cílios (ltic n]esmo pala gi'aros mistos coi]] essas iest.lições o P(I'C'XI
colltinua /\rF)-difícil.
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Considei'e os gratos il/z e C' que roíam mencionados ila denlonstraçào do Teorema 2.:3.2.
ObscF\re que podemos substituir arestas dc custo 2 poi' duas arestas cle cust.o 1, obteit(lo
apenas arestas e bicos de cust.o 0 ou 1, o que já é uma important.e I'estriçâo ao PCiCNI
Agot'a. vamos naosti'at' que o PCCINld pet'manece .A/''F'-completo mesmo pat'a gratos !)la.-
mares. Pai'a isto. l:amos i'Chover os fatoies que cansam a não-planaridade (lo gt'afo ivZ
Na Figura 2.6 mostramos lmla ouvia. versão do grifo C que possui a. mesma ptopiiedadc
enunciada no Lema. 2.3.1. O fato dos custos estarem dobrados em relação ao grato C oii-
ginalmellte considerado cansa a sul)stituição de À' poi 2A: na. coilstnição de .a/z. Considetc
para. o grato da Figura. 2.6) a mesma represent.ação esqtiemá.rica. indicada. na Figttla 2.:3 (1)).

B
Z12

(a)

Figura. 2.6: Otltra vei'sào do gi'afo C

E fácil ver que podemos fazei uma. amei'são (lc A/z no plano de modo (lue as arestas
ligando os gra.fos r'(?7) com o vért,ice ?, não int.eiceptem (luaisquet' outl'as alest.as. Então
t.amos apenas int.elseções de arestas ligando cól)ias de f'(77.) com vértices uí. Pala demover
essas inteiseções. vamos lno(]ificai a. collst.itiçào c]e' Jvz (]a. seguinte forma: pala. cada
variável =j tomamos uma cópia de r'(2gj) (em vez de r'(gj)) e ]lo lugar de uma desta
ligando este gi'afo com ?ti pala. ca.da ocos'i'ência (le =:j ou de --=z:j na cláusula. Lí. atola
tomamos um pa.i de alest.as pala.leias. Ainda., pala cada. véitica. t/i, citamos um vórtice ?/I'
e os arcos (z,,I'l'), («1', «{) con. c«st.o 1, e incie--«e-.ramos Á de 4 E(g; -- 1 1 pala 'l E(2g, --
1). Clom isso, scm l)iecisarnios fazei illais nenhuma lllodinica.ção, a demonst.cação (lo
Teorema 2.3.2 continha válida.

Na inlcisào de ]v/ la.Hemos ('om (lue os Fales de at'est.as ligticnl r'(r? l a il; em paralelo.
Eilt.âo temos apcilas intelseções (la coima da Figttia 2.7(a.). na qual ?ls aicst.as aa' e b/)' têm
a ]llesma oiieiltaçào enl (llial(llici passeio(5t.tRIo((leva(lo às pioptic(la(lcs (lo gtafo ('). Po(lc
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se vei'i6lcar facilmente que o gtafo da Figtii'a 2.7 (b) pode sei' usado pata sttbst.ittii} tais
interseções. I'aia ca(la stibstituiçào. o valor À' deve sei aumentado de 4. Como o ntinlcio
de possíveis inteiseções (le lama imersão. supondo (lue duas giestas não se lUteI('eptcnl
mais (le uma vez (uma condição fácil de gaiantii), é limitada pelo (quadrado do númcjo
cle arestas do giafo. a ('onstiliçào eles('rit.a acima po(le ser kit.a cm t.empa ])olinonaial.

0c

q

Ó

A.'

(a)

Figura.2.7 F.l;..;,.,,ã- ,l- ;.\tr l çprÀpa

Agora vamos post.ra] que o PCCNld permanece iV'P'-completo ]liesmo se o giafo foi
planar e cada. véit.ice t.irei gra.u máximo água.l a. 3.

Suponha que un] \'órt.ice ?, de um grifo mist.o pInHal A/ = (v, E, .4) teillia gl'ati maior
que 3. Escolha. (loas x:óitices tz,zo adjacentes a t}. Suponha, sem peida. de genetêtli(la(lc
que lu,ul, l?t',?)l C -r U H e que estão contidos na mesma face de uma imersa.o planam (Ir
.A/. Citamos un] ]]ovo vértice u' e iemovemos 1?1, t'l, ltt,, t,l de ]v colocando em seus Itigatcs
lu,u'l, lm,ü'l. Ligamos t, com p' pot' uma ai'esta de custo 0. Nesse novo grato, o giatt
de u diminuiu dc ] e não foram citados novos vértices de g['a.u n]aioi' que 3. Repeti]](lo
esse processo ]lo máximo E..cv g(t,) = 2(lzl + l,al) vezes obt.cn]os um giafo cona to(los os
vértices de grau metlol Oli igual a 3. O cttst.o de um passeio (le carteiro mínimo no novo
giafo será. o mesmo (]tle 110 gia.fo original e s\ia ])lanaiidade não é afetada.

Pa.]'a. coi]cltiii. po(lci]]os ieiT]OVei as atcst.as (lc custo 0 (lc .vz. Supor)lla (lu(' .v/ =
It/,r.,a) é iin giafo n ist.o e c : EU /4 --} {0.1} ó unia funçà.o custo associada. Sc.ia
/) =(lrl + l.ali'. ])cfiiiiinos lama nova luiiçào cust.o r' como segue: pa.ta. ca(la/ C EU ..l
temos
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l se c(/) = 0
se '(/)

Afirma.n)os que /l/z com a função custo c possui iin] passeio de cair.eito P tal (luc
c(P) 5; k se e somente se Ã/z com função custo c' possui um passeio de caixeiro P' tal (luc
c'(P') $ Á(b + ll -- 1. Pala ptovat essa afinnação, seill peida. de generalidade. suponha
que P é um passeio de carteiro que contém menos que b arestas e arcos de custo 0. Logo.
pata este mesmo passeio temos que c'(P) 5; X:(6 + 1) -- 1. Reciprocamente, se /'' é um
passeio de cattei['o ei]] .A/z tal (lue c'(P') $ b(b + 1) -- 1, então est.e passeio contém ]-o
máximo A: at'estas e ai'('os (le cust.o b. Logo. pala est.e naesnlo ])asseio de cai't.eii'o teillos
que c(P') $ Ê. /\léin disso, po(lemos substituir' alhos (i'espectivamente arestas) de cust.o
/) em .A]' poi' /) a.rcos (iespect.ivamente a.i'estas) (le clist.o l.

As discussC)es acima. .jusLi6lca.ni o seguinte teoienia

Teorema 2.4.1 (Papadimitriou, 1976) O PC'Civr/ ó ..v"'P-con?7)/e/o in.csll?o s':? o .gi'a.fo

de elt.irada Jor plaíiai'. co-m t:o(los os Ticl't.l.ccs de gi'au nlellol' Olf Igual a 3 c c ttslos nos al'cos
e a.I'es/as lgiéais n .r. H

2.5 Algoritmos e problemas correlatos

Vimos na. seção a.nt.eiioi (llle o PCiCiN'l continua. .A/'P'-difícil mesmo impondo valia.s les
trições "naturais" ao problema. Entreta.nto, exist.e uma classe de gtafos mistos pa.ia. os
quais o PCCl\'l pode sei resolvido en] tellapo polinomia.l: os giafos mistos Fales. E(l-
nlonds j10731 mosttott colllo induzir o PGCNI i-est.fito a. giafos pares a um problema clc
transpor'te com ca.pa.cidades. Ent.i'eta.nto, nesse artigo nã.o é mliito clamo como optei unia
soluça.o do PCCi\l a partia de uma solução do problema. do transpoit.e. Essa. questà.o fica
escla.tecida. ta.nto no antigo de Fledericksoll j10791 (ltianl.o iio livro de IK'íinieka. j107SI.

Além disso, Ftedeiickson j10791 piopâs vá.lias heuiísticas pala tesolvei o PCCl\l. Cada
uma das lleul'ísticas possui limo gat'antia. de eito. ist.o é, pala (lualqtiel instâllcia do PC:miNI
a. razão ente'e o cust.o de cima solução obtida. pela Itetitíst.ica e o cust.o (le unia solução ótima
é limitada. poi uma celta coilstantc Á:. Fiedetickson (lescleveu duas heuiísticas com Ã' = 2
e naostiou (]ue o a]goiit.mo que sina])]esnaeilte toma o me]]lot resti]ta(]o (]as duas ])eiii íst.ices
temi ga.rant.ira. de elite A' := o/13. .Atei)l (lasso. pala o caso e'sl)c(lal (lo PCiCINI (oill cnti'a(la
vesti'it.a a giafos l)laitales. ol)teve unia lleuiíst.ica fom A. = :3/2

\lém dessas licitiíst.iras cil('oi)t i'anjos na litci-at teia dois algolit.lllos chatos l)aia o PC:(llNI
C[irist.oíides. ]3eniwej]t. (:an]pos. Coibei'ai] e ]\]ota liOSil dcscievei'ai ] iiil a]goiitmo
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bi'aílc/l al}(/ bozl/?(/ qtlc utiliza relaxação Lagrangeana. e mencionaram alguns resulta(los
compota.cioilais: o algolitmo foi testado numa coleçào de 31 instâncias geradas aleatoli-
ament.e com cust.os ente'e l e 20 e iesolvett instâ]tcias do problema cona até .50 véit.i('es
66 ai'cos e 39 a]cst.as no tempo máximo de 500 segundos(de CPU) em uma ]ná(lilina
UNIVAC 1100/(iO. Not)ei't. Pica.id e Samson li0001 descreveram outro algoritnlo (ltic uti
}izronTétodusímple)(Í'kart,es (+c-Goma e &/oss071r {7reWndüies;-ma:r nào menclonarlmt
i'esultados coillputacionais.

Pai'a finaliza.r este capitulo, \ralhos mencionar dois pi'oblemas(lue posstienl cei'ta scm(
Ih an.-a com o Prol NT

Uill veisào a.It.faina.tira do PCCl\4 poderia exigir que a.pena.s um subcon.junto ptópiio (lo
conjunt.o dos ai('os e (las \lestas do gla.fo fosse ])ei'poli-i(lo. Eill pa.it.i('iilai'. Ficdci i(kson.
Hecht e l<im j10781 mosto'eram (lue o segiiint.e pool)lema. é A/'P'-difícil.

Problema cla empilhadeira: Da(/o ?/in gz'a/0 7n.is/o .A/ = (\'. E, ,al e i/mrl /uizç(io clf.ç/o
c : E U .'\ ---} R+. encontrar', caso exista, um l)asseio .fcchado OI'ictl.ta.do de custo -mínimo
l)nssuu(to )oi to(los os arcos (le NI

Além (lo PCCINl: Papadimitiiou j197CI estudoli o segtiint.e problema

Problema do Grafo Euleriano Mínimo (PGEM): Daí/o ?/rii g7a/o mis/o il/ =
lv, .E, ,4) ac7'esce7z.Ze ?rm con:j?ln./o m.z'n.im.o ,4' (/e a7'cos com ezí7'erlzos eln v a A/ (/e .rllor/o

que o g?'afo ).eslilla-i?le Àf' = 1.v. E, A U A''l seja el1lel«i.a.-no

Emboi'a esse problema. tenha a.lguma. semelhança com o PCCl\'t com custos uiliLáiios.
Papa.dimit,iioil nlost.tou (lue o PGEN4 pode sel teso]vido em tempo po]iilomia]. tedtizin(lo-o
a un] ptoblcnla de b- ein/)a7'c//l.a.n7zelzf0 7n.á.l-ízno.

Entretanto. a. vet'são mais gei'al do PGEh{, onde ca.da ai'co acrescentado ])osstti lml
custo aibitiái-io. é .Ar7'-(difícil.

Problema do Grifo Euleriano de Custo Míninao (PGECMd)
E

Q u.es{.ão

Unl giafo misto .A/ = (\-', E, H). iim grato orientado conlplet.o /\' =
l \', L), uma função custo c : L --, R+ e um inteiro positivo k.

Existe iim con.junto .4' fol'macio (le cópias (le bicos cle /\' tal (lue

/v' = 1 \''. E', /4 U Á') é ettleiiaito e E....t, c(a) $ A:. onde o custo de

unia cól)ia ó igual ao cust.o do algo origiital
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Teorema 'à.5.1 0 PGECiNld é i\''P-coma)acto

Prova: E fácil vci (ltie o PGECNld pertence a .f7'
Vamos pi'oval que o ele é .'v'P-difícil reduzindo o PCGNld ao PGEGNI(l

Seja Jv = (v, E, ,4),c : E U .4 --, R+ e X' uma instância. do PCCN'ld. C:onstrua o grifo
completo /\' = (\', L) e defina uma. funçã.o cust.o c' : L --, R+ tal que:

.'((.. , « )

H

[+ 1
n.i«{.(/) : /

se não existe /

1«,«1 C -E U H} c.c
1«,.,1c E u Á

Cllaramente. exist.e uma solução de custo menti ou igual a X' pala esta. inst.ân('ia. do
PCCN'ld se e, somcnt.e se. cxist.e uma. solução de (listo mciloi ou igual a Ã' pala a. instância
do PGECh'ld. Tambén] é óbvio (lue a i'eduçào acinaa. pode se] feita. en] teilll)o polinoiilial.

Logo, o PGEC:N'ld é u\r7'-completo.



Capítulo 3

O problema do caminho mínimo

Neste capít.ulo. senlpie que nos referirmos a. caminhos e circuitos estes seio.o viáveis
Algumas vezes, pol uma qiiestã.o de êllfase, mcl}(ionalemos isso explicit.ai aetlte

o pior)leRIa. (le eii(ont.t:\i ca.nlliillos (le custo ll-iilliillo ena tina gtalo e liill (los l)tol)lcillas
ina.]s conheci(los enl otlnliza,çao coinbinatóiia.. lsle est.a. ielacion?\(lo cona o ])iol)lenda (l(-
detectar ciicuit.os (lc cttst.o nega.tivo. Por sinlplicida.de. caldinhos de custo mínimo serão
iefeicilcia.dos como cantinhos mínimos; e cil'cliitos de custo nega.tivo sei'ào chamados
simplesmeilt.e (lc circuitos negativos.

Veremos nest.e capítiilo i'esultados sobre a complexida.de ('omputaciona.l dos pi'ol)le-
mas a.cima. mell(lona(los pala giafos mistos. Ent.iet.ant.o, a paire principal deste mpít.lido
consistirá. cla. (lescliçào (le um algoritmo poliilomial pala o pioblenla. (lo caminho mínimo
en] gia.fos mistos acíclicos. Collvém observa.i que ilào encont.íamos na lit.etatura. nenhum
trai)a.lllo mencionando a existência. de tal a.lgoiit.mo pata. esse caso partictilai-

3.1 Caminhos mínimos em gratos acíclicos

E un] fato bem coube('i(lo que o problema. de e]]conttai' ]m] caminl)o n]í]]imo de un] vét t.ic(
s a um vértice Z se t.O]na. difícil ]la presença de circuitos negativos ilo giafo (nâo-oiicllt.a(lo
ou orientado). Os problemas de detectam circuit.os alega.ti\os e ol)tei canlinllos tiiínimos (lc
s a. Z (]lialldo llào exist.en] t.ais citcu]tos poderá sci' resolvi(los en] tempo poliilonlial. talho
no c?lso (le gtalos não-orieitta(los como ilo caso (le glifos Olicilta(los lxcja /\ikiii li!)S(;1)

Os segliintes icsiilta(los dc .Aikin j10Sõl são uill t.cinto sulpieeii(lentes e bastalltc ii)lo
lessailtes do l)oito (IP \ ist.a de (Olllplexi(la(lc comptit.acional.

2]
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Teorema 3.1.1 (Arkin, 1986) Sda J4/ = (\''.E./t) i/rl? gz'a/0 777fs/o f c : E U ..l -+ Z
u.ma .fltnção custo {tssocinfla a ÀJ. O ln'oblelna de deck(!ir se ea'isto ellt ÀI ulu circtLilo
uiát e/ lz egíz/it,o é ,.\-'T'-coz??p/c/o. H

OI)serve (lue .A/ l)ode tei arestas de cust.o negativo mesmo que nào tenha. circuitos
negativos. Além disso, a redução trivial ao caso orient.ado não funciona. pois se substituir-
mos uma. atesta. de custo nega.tivo poi dois arcos reversos citamos um citcuit.o orienta.do
negativo.

Teorema 3.1.2 (Ai'kin, 1986) .Se.ja ]v = (\''.E./l) ll/n gi'a/o r?ifs/o c- c : EU .'\ -+ Z
t[T[[a .fui].çao cus{.o {]ssoc]a({íl n l\'l. Stt])Oltlta ait (la (]ue ÀJ ltao tetllt(t ct't'cintos Tll(ltlc?s

n.egat.l.uos. Se.}a 1.. utlt inlci-t'o e sejnTil. s,t C \./. o 1)I'oblenla de (lccidli' sc e.1'2sfe enl l\l iil l

fn-tu.i-illi.o u-i.(Irei (l(' s a t (le cttslo mcu.OI' ou igual a k: é ..N''P-comi)lcln. B.

Esses dois i'exulta.(los (lc /\ilíin illostram que llá. pouca possibilidílde de se encontiai
a[goritnlos po]inomia.is pai'a o pto])]enla. de (]etectai' ('ii'cttitos negat.avos em grafos illist.os
e o piobleina. de ei]conttat um caminho mínimo de ]]in vértice s a. ui]] vértice / eii] un]
gi'afo disto sem ciicuit.os negativos.

Uma. possível diicçào de pesquisa. é t.entat' encont.rai c]asses (]e gia.fos mistos en] (luc
esses pi'ol)lemas podem sei' lesolx/idos em tempo polillomial. Ente'etanto. nào ptideinos
ei)contrai na literatura ilelillum tlaba.lllo nessa. liillta. Nesta. seçã.o fa.temos unia. pecluetla
colltlibuiçào ])aia. a. teoria. (lesse(s) problema.Is) desenvolvendo um a.lgolitmo polinonlial
pai'a. enconttai ca.minhas mínimos en] glifos nlist.os acíclicos. Observe (lue esse pior)leria
pode sei lecluzi(lo ao problema. de encontrei unl ca.nllnho orienta.do nlinllllo de s a. / ena
un] gra.fo orientado ilo (dual t.idos os cii'cuit.os oiient.idos ilegal.avos têm conipiimeilto 2.

Eln vez de tiatat'Rios do ptoblenla. do caíllinho nlíninlo de s a t tiataiemos de tina

problema. un] pouco n]a.is gei'al: (la.do un] gt'a.fo misto acíclico .4/ com nula ftiilção custo c
associada, encontro\.i l)ai'a cada xrer],]ce u un] caminho rninlmo (]est.e a. uii x/éit.ice fixo Z.

Seja. .A/ = (v,E. .;l) ]]n] gi'a.fo misto acíclico e í C \''. Podemos supor scm peida de

gerei'a.lida(lc que iv é co]]exo. Observe que r' = (\'. E) é Rima íloiest.a. ist.o é. un] git\fo
não-oi'tentado acíclico. (:onvólll lema)rar que um stibgt'afo T =(\'T. E7'. .;1T) (lc .v é unia

n[-arvore de ]v se /;T (: E', .ÁIT :: 0, T é collexo e e naa.xinlal com essas propriedades.
Além disso. dizemos (ltt(' linfa m-át'vote T =(\.'T. ET) é trivial se E7' = 10

O seguint.e lema. dcs( ie\*e lln a importante ptopi'ic(lado (ltie sela tit.iliza(la no algoiit.silo
que i['en]os des(ievct'. OI)set've (ltie o nunae]o ]\: (lcs(iit.o i]o lcn]a e o i\un)eio (lc \.éil,](es
(lo diga'afo obt.i(lo a pau ii (lo Jv (ont.la.indo ca(la linfa (IP alias lll-ai'voics a. unl véiti(c
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Lema 3.1.3 S'qja .A/ = (\''. E, .4) ?lzl gz'a/0 7rlfsro ac?'c//co e A' = l\ l -- IEI. E'7i./(io r.?;.-/r

ü[na 7'0/.zz/aç(io (/os t;é7'/ícfs r/e A/, z' : \,/ --} {l, . . . , ]\;}, Za/ qt/e /;a/'a /o(/o ?z,u C \

/ .Se(t.,?') C .4 c«/.i. r(t') < 7'(tl)

ii'É í'iiêü.encera a tuíliímesTnd'nil:ál'Dote 'í.a r ií'ijó;iiiiiií .ia'í(li;y= } ('Ü

Prova: Se.ja. Z) o digrafo ol)tido pela contrição de cada. m-árvore nào-trivia.l a. un] vóiLicc
Cla.lamente -D é acíclico. Seja. z,l, . . - ,z'A, uma ordenação dos vértices de D tal (late sc

(ui,t,j) € .A-D então í > .j (ordenaç.ão topológica). Se t,i corresponde a. lmla. cona.iaçào
(le alma. nl-á.i'vote ilào-t.iivial T. eiltào pa.ia cada ?, C \.,'T dcíilla i'(i') = i. Seitào. (lcíiiia
I'(of) = {. Claramente, tal iotlila.çà.o sa.tisfaz as condições do lema. H

Na Figura. :3.1 api'escutamos tii]] exemplo(lc cima. i'otulaçào de ui]] gl'afo misto acíclico
collao (]esclito no leiloa. ant.eiiol.

4 4

4 2

(a) lb)

Figura 3.] : (a.) Giafo acíclico a/ com rótulos sa.tisfazendo as piopiiedades do Lema. 3.1.:3
(b) Diria.fo Z) ol)tido pela. canela.çã.o das m-á.lvoies de Jv

A prova. do Leiloa 3.1.3 foi'tece um algoiitmo linear' para eilconti'at uma. rotiilaçào
satisfazendo as cola(lições (lo lema. A cont.ia.ção das m-átvoies ])ode sel feita enl temi)o
liceal e e tlnl fa.t.o bcnt cottllecido (lue nula. otdenaçao topologica po(le sei ol)t.ida. enl temi)o
linea.i.

Como ]losso l)ioblcma. collsiste em encolltt'al caminhos viáveis dos doma.is vóit.ices
ao vei'tece /. po(letllos supor' seio) pet'da oe oenerali(la(le que / e ui]] sot'vf'cloulo (lc .v

(observe que bicos saiit(lo (le f podem sei eliillina.dos e a.lestas da tolHIa {to,7} l)o(l('nl
sei substituídas pol al('os l?f.,./)). Not.e (late podemos scnlpie escolllel lmla iotiilaçào
sa.tisfazendo as l)iol)i-io(]t\(]es (]o ],ema :3.1.:3 en] (liif' 7 (í) :: 1. Basta tomai cima oi(lcilaçào
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topológica dos véiti('es dc D. (omo descrito ]la dcmonst.cação do Lema 3.1.3 em que z'l = Z
o (lue é semeie possível .tá que í é um sorvedouro en] /.).

Pala. uma da(la lll-átvotc T e \értices distint.os a, y dc T seja

.-r( -' , y ) custo do caminho de ]r' a ?/ cm T (existe apenas un])

Além disso, para. cada vértice tz de À:f seja

.-(t{) := aÀr(u. Z ) o custo de un] ca.nlinho viá.vel mínimo de tz a. í em .A/

Quando não existia caminllo viável de tz a l escreverenlos a(tz) = +oo (convencionámos
que mina = +oo).

Os lema.s c]ue a])iesei]t.ai'e3nos a seguia são t.odes relativos a. tm] hiato lnist.o acíclico
/v = (v, E, /l) Oll(le / ó tina sotvedouio de .a/

Lema 3.1.4 .S'e;a ?/ C \. t. unt ué-i't..icc no (ltlal não {ncidt- neitlluilla aresta (le ÀI

.'(« ) nlinÍc(a) + o-(?,) : « =(?'. t,l C ,4}

Prova: Suponlla (ltie exista. em .A/ um camiillio (lc ?i a Z: ('aso contiá.i-io. o t'estilta.do f
óbxrio.

Se (u,t,) C .4 então (leal(ltiel cantinho (le ?, a Z não passa poi u, pois Jv é acíclico.
Então um caminho mínimo de 1/ a t é da forma (I' =(ll.tl,)r' onde(tl,tul C /l e P é um
caminho mínimo de to a. {. O resultado segue

Pala. ca.da. vói tece u. de .:l/ se.ia

.'('.') minlc(a)+ a(,,) : a =(t',t,) C H}

Note que n(u) é o cust.o (le um caminho viável mínimo de u a Z (lue con]cça. en] um ar(o
Pelo lema ant.eiioi, se t. não é extremo de nei)duma atesta de .A/ então o-(u) = o(u)

Lenda 3.1.5 Seja ii ulli vértice T)ei'telicente a ltnla Ttl-ára'olc iiâo f-t'ii.{íil T d( XI Eu.{.ão

a( ..l = nlin
Q(«)
ar(i/.zl,) +n(11'). zp C \''T-- i/

Prova Se llào existe (ainiitlio (lc ll a/ eil] ,l/ ellt.ào o lcsiilta(lo ó ól)vio
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Se z(l C \''T. t' g l.-'Tc(?o.t) C Á ent.ão (lualqttei' caminho com início em z(,(lue passe pol
lto, t}) nào tem iienlitim vértice interno em \'7' e nào t.em final em \'./ , pois A/ é ací('tifo.
Então um caminl)o mínimo C de ?z a í é da forma (' = PQ onde EP Ç 1?7'. Á/) = çl r
ZQ n ET = 0 ( P oii Q podem ser vazios). Seja q o iní(io dc Q. Se (? não foi vi\zio então
claranacnte C? e lin] canlinllo nlilljmo de q a Z cnl iv. O resultado segue. H

A seguia' desci'evcmos o algoz'itmo. Ele recebe llm gi'afo misto acícli('o conexo JI/ c
um sorvedouro /. de .A/ (levolvendo para. ca.da vórtice p de A/ o custo (lc um caminllo
mínimo de p a. f em A/. Na descrição do algolitmo vamos omitia o processo de constrlição
dos ca.minhos mínimos e descievei apenas o cá.óculo dos custos. E relativamente simples
a.hei'a.r o algoiitmo para. obt.el tais caminhos

Algoz'itmo CamMin
Entrada: llm gtafo mist.o acíclico conexo /v = (\,: E, /l),

unia Ittllção custo c : .Zl; U ,4 --} R osso('fada a .4/ e
un] sorvedouro Z dc iq/

Saída: un] vct.ot / : \ --, RU {+oo} tal quc/(1,) = a(t,) pai'a to(lo z, C\

(* Inicializaçâo '")
A' : l\'l - lzl;
S.ja ,' : \'' ---, {l.
/(z) := o;
Pai'a. ca.d a. iz C \.,' -

/(u) := +m;
L(«):= +.«

.Ar} tina. iot.ula.ção sa.tisfazcn(lo o l,ema. 3.1.:3 e tal (lue 7'(/l

/ faca

(+ Passo Principal #)

Enquanto Ã $ A' faça (* Invaiiant.c: Se
Pata. ca.da. t/ C v tal que 7'(t/.) = A' faça

L(«):= -«.in{/(t')+ c(«): « =(1.. .,) C ,'l }:
Pala ca.da. ?/ C \'' t,al que 7'(u) = A' faça

Se nao inca(le nenhuma. atest.a de A/ ena z/ então
/(«) := /.(«):

bento
Se.ja T a n]-á]'vote não trivial que coi]t.én] tr;
/(i/) := iaitl({L(?1)} U {o'T(?l.zf,) + L(lr') : ?r' C

Á' := Ã' + l

?'( u ) < X: e«tão /(:,) «('.') *)

\.,'T '.. } )

Devolx:a. /
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O algoiitmo at.tta cm níveis calculando inicialinei t.e os custos dos canainl)os naíniillos
para. os vél'vices de iót.ulo igual a 2 e al'mazenan(lo t.ais valor'es no vedor /. depois para os
vél'vices de rótulo igual a 3 e assim sucessivamente l)ara os vért.ices cle i'óculo 4, 3, . . . , iV -- l
e Ar. Vamos plovai (ltle ao final do algoritmo. /(1,) = o(?') para todo t, C \

Na Figura 3.2 ilust.ia.dos a. aplicação do a.lgorit.mo acima so})i'e iml gia.fo a(.íclico

Os lemas seguintes mostram que o algoritnlo CamNlin está. correr.o

Lema 3.1.6 Para /o(/o t, C v ia/ que r(t,) = 1 /finos /(u) «(«)

Prova Segue iniediat.a.menu.e pois í é o único x:éitiw (ltlc possui iót.li]o igtia] a ]

No pióxinlo leiloa fia\. dai a. a illlpoi'tância da iot.tala.çào(lo LeRIa. :3. 1 .=3 ilo íliilciollalllent.o
do algolitnlo.

Le\laa 3.1.7 No i-vício dc caída ilel'ação k 1.?. 2'l do Passo Pi«ill.cipal alt o seglti.ntc in.-t,a

,i««Ze; pa,'« /od« .' C \- /«/ q«., ,'(t,) < A' /e,no.s /(t') = a(z').

Prova: Na. plinaeiia it.eiaçào do Pz\.sso Piiilcipa.l tentos Ã
lema antelioi .

2 e o inca.i'jante vale pelo

Suponlla que o invai'iant.e va.lc no início de uma. it.eia.çào qualquer pala 2 $ 1(' $ A' e
vamos provei (]ue coilt.inuaiá. valendo no iní(io da ])tóxinla. it.eia.ção.

Seja t/ C \' tal que ,ll.) = X'. Se existe t, C \' tal que (t.,t,) C ,'{ então ,'(t,) < Á' pela

escollla da. t'otula.çào I' (ve.ja. Lcnla. 3.1.3), e portailt.o. t.amos /(z,) = o-(t') pela. lli])ótesc
assumida. Logo, L(tll = a(?z). Então pelo Lema. :3.1.4 (se ?l não é exttelllo de nenlltmla
atesta. de .A]') ou l)e]o Lema. 3.]..5 (se ?t pett.ente a limo. m-álvoie llào trivial) temos (ltie
/(«) = a(l.l -.o h«al 'l« ite-ação.

Teorema 3.1.8 0 rl/g07';/r770 (,'an7/l./ín. es/(í (07'7'e/o f /)o.-.*t/f coma)/ea';(/ad( O( \''l:)

Prova Os lemas ajlteliolcs lllost.ram (ltic o algoz'it.mo est.á. coiicto

Va.mos analisar saia (oml)lcxi(la(le de t.en]po. C:on]o .li\ i] el)cionamos. a iottila.çào po(l(
sci obtida em t.elllpo Oll\ l -t lrU .4).

O cálculo d. arlt..i'l po(lc sn feito en] tempo O(li 7
t.ot.al, gasta-se t.empa O(lt'l'l

l pala limo nl-ái\ oie 7 No
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(6.3 )

la ) lb)

15,4).

(6,6) 4 (6,3) (],-6) '5

(d )

lc,a)

lc )

e vért.ices com rótiilo água.l a. A

ja.l)) in(liça. iespectivatnetlte Z(2/) e /(tl)

para. cada vértice tz.

Figura 3.2: (a) l-Jm giafo misto acíclico on(le estão in(lacados os rótulos e os cust.os (los
ai'cos e das ai'estas.(b) Final da it.et'anão X' = 2.(c) Fina.l da iteraçào Ã' = :3.((1) Final da
i t.eia.ào X' = :l
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Ágata valllos calcttlai o número (le comparações realizadas 110 Passo Principal (lliiante
toda a execução do algoritmo. Cada bico de A/ é examinado Certamente unia vez durante
todo o algoritmo. totalizar(lo um total de IHI compaiaçf)cs pai'a calculei os L(?1). Em
uma m-árvore T. para. se determinar' /(zz) para cada ?z em 7'. ca.da par de vértices de T
é examinado duas vezes. tola.]izan(]o o(lt'rl') comi)araçõcs cn) ca(]a iteração (lo Passo
Principal. Assim, dui'ante todo o algoritmo são feitas O(IÁI + lvl2) comparações para
calc«lar os /(u).

Logo, o algoritmo ClamNlin tem complexidade O(l\''l21

Nã.o é difícil vei que o algoz'itmo Ca.mh'lin pode ser modifica.do pata. calcular o custo
dos ca.minhas lnítiimos eill v coilleçando em (a(la véi'ti('e i). Ain(la.. como a fttnçào custo
c é ai'bitrária pode-se tesolvei' pl'ol)lemas de caminhos de cust.o máximo. Ein pai'ticulal.
pode-se t'esolvei o ])]ol)lenda do caminl]o viável Tlamilt.oniano ei]] gi'aros mist.os acíclicos.

Cabe aqui obseivai (luc o algoiitmo que desci'eventos também pode sei utilizado pala
ouvi'a. classe de gi'aios mistos. I'ra.ta.-se do caso em que ,'v = (\';. /ç, .4) é um gtafo disto
en[ quc nenhtiii[ a.i(o l)ciLei]ce a. un] (ircuito \lavei (le ]v. Clliama.ien]os ui]] tal gtaío dc
giafo arco-acíclico.

Nesse caso, os coinpoilent.es de 6' = (\'', E) podem cona.ei ciictiitos n)as o digiato D
obtido a. partia' de ,4/ pela coREi'açà.o dos colnpoileilt.es dc G é a.cíclico. Pa.ia descol)iii-
se J\./ possui um cii'ciiit.o nega.tive basta. sabei' se lim (los comi)onellt.es de G' possui um
cii'culto negativo, o que ])ode ser feito em t.empo polinonlial, como illeJlcioiia.mos no início
do ca.pílula.

Pa.la. obtermos os caminhos nlíninlos, basta. obsei vai (ltie vale o seguint.e resultado

Lema 3.1.9 Sda ]v = (\l E, /{) ?í]ii gi'a/o n fsío az'co-rrc]'c/;co c ]V o ll.iír71e7'0 de t,ér'Zicc.-
do digna.fo obtã.d.o u partia' de A'l coTll.I'ítindo cada coTtll)ouellle de G :: l.v, E) {t um uéT'ti.cc

E7iíâo Caíste ?/n?.a 7'0/?//afrio dos ué7'Záces df A/, 1- : v --, {l,. . .,.Ar}, /a/ q7/e pa7'n íoí/o

.z. S.(«,:,) c .4 .«/ó. ,'(.') < ,'(«l

e. t/ e u ?)el'/e«cfl,i " "nla "le$nla c07''ponn?/f ./r G sc c ...171flz/( se }'(i') = ,'(t-)

Utiliza.nulo esse leia)a. ilào ó (lilícil iilodiíicai o algoiit nlo (lesclito l)aia. calctilat' a(i') l)aia
ca(la. p C \', . rX ]]n]ca d]fi('til(la(lc a(li(ioi]al e o cal('tifo (lc u]n ('an]inl]o ]lllnllllo (menti'o (le

um componente (le 6l' =( \ l/i;l jno caso de gtafos a(írlicos as compoilentcs sào m-alvores).
N'las como nlen('ionanlos 110 iilí(io (lo (al)ít.ulo. tais (an iiillos podcnl sei ci)(ont.lados enl
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tempo poliiionlial. Poi não a.ptesentai' nenlltima dia('uldade especial, omitiillos a(ltii a
descrição do algoritmo e a deixamos a cargo do leitor

Tainbén[ é fácil ver quc o problema. de (detectar un] cii'culto negat.ivo em ]m] gtafo misto
e o problema do caminllo mínimo em lma gi'afo misto saiu ciicuit.os negativos l)o(lc spi
i'eduzido tiivialment.e ao caso orientado (substituindo cada atesta poi' um pat (le bicos
reversos de mesmo ('listo) quailclo o giafo não possui giestas de custo negativo.

Sel'ia interessante descobrir se para outras classes de grifos mistos, além das (late llaril-
cionamos acima, o prol)lema do cii'culto negativo e o])roblenla do callainlio viá.vel míllimo
dc s a { sã.o fáceis ou contin]ian] .A/'P'-difíceis. Em ])a.iticulai, estão em aberto o ptoblcma
do circuito nega.t.ivo e o probleilla. do caminllo viá.vel mínimo em gi'aios miss.os planaies.





apítub

Orientações fortemente conexas

Pool)lentas (le oiieilta.çào foimaill unia. classe de problemas bastante intel'essantcs dcnt.io
do contexto cle gi'a.fos mistos. Un] pioblcma dest.e tipo consist.e en] oiient.ai. se possível.
as ai'esta.s dc \in da(lo grato de modo que o diga'afo icsult.ant.e satisfaça deteinlina(las
condições (como ])oi exemplo. unia cert.a conexida.dc. icstrições de gia.u. et.c).

Na. Seção '].] est.li(faremos o problema. de encontra.i uma oiientaçà.o fortemente conCHa
de un] gla.fo nlisLo. Descieveiemos em detalhe um a]goritmo cine;\i (lue encontra unia tal
orienta.ç.ã.o, caso ela exista«

Na Seção 4.2 tratamos de uma generaliza.ção do problema a.nteiioi, (lue consiste en]
encontra.i um conjunto mínimo de arcos a. serem acrescentados a um grato misto de modo
que o giaío lestilta.nt.e tenlla. uma Olientaçào foit.elTlente conexo.

4.1 Gratos fortemente orientáveis

C'onstdeie o seguinte pior)lellia.: q?/andr9 c /)oss?DC'/ rl/i'zZ)1/?1' (/71'e<:oc.ç a /odíl.s u.s I'i/ír.s (/í

umn cidade (te -tnodo quc. seja l)ossÍuel ii' de \lln. l)Olho quttlqltel' dn ci(lüd.e Q o\tiro \ltãlã:n-ndo
s?/as r?zns lias di7'eçõe.s e.ç/abe/ecí(7as? Formalmente. claclo um grifo mist.o .4/ (lualldo ó
possível oiient,al alias aiest.as de modo que o diga'bafo resultante sc.ja. foi'temente coilcxo?
Quando isso é possível. (lizenlos que A/ é fortenaente orientável. ou simpleslllent.e ori-
entável; e nest.e caso. o digiafo fottement.e conexo iesliltante é cllamado ullaa orientação
fortemente conexo (le .v. Not.e que esse pi'ol)lema só faz seno.i(lo (lllando o grato .v ó
conexo. Nest.a. senão vamos supor' que os gi'a.fos em coilsi(leiaçào sào cojlexos. mesmo (leio
isso iiào sc.ia. nlcncioilado cxplicitament.e

Rol)bifes jiOS01 i'esolveti o problema a.cima i]o caso l)ai't.i(']ilai' en] (ltie q/ é un] giafo

31
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não-orientado pi'ovando que lzn?. gr(l/0 71ão-orie7z/ado e' 07'iezzlape/ se é somem?fe sc r áo
c07ztém p07}tes. N'leis tarde, Boesch e Tindell j19801 resolveram o problenaa no caso gei'al.
obtendo a. seguinte gelleialização do resultado de Rol)gins.

Teorema 4.1.1 (Boesch e Tindel1, 1980) U777 gra/0 277.ás/o .41 é 07'áe?if.át,e/ se e se

nieníe se á /orZcm.ezl.le cancro e não c07zlém poz7íes. l

Um cololáiio imediat.o deste teorema é outra. caracterizaçã.o pala gratos mistos ori
entá.vens.

Corolário 4.1.2 ü'r71. g7'íz/o in.{s/o .A/ é 07'iene(ít,e/ se e solnellíe se /o(/o alto e /o(/a a?.e.s/í/

de A'í ])ertence n algutii c{.I'culto viável de l\'{

Note que pa-ia. testa.i se um gi'afo nlist.o .A./ possui liiri canlin])o viá.ve] enfie ulll da(lo
pai' de vértices. basta substituir cada ai'esta. de A/ por uni pat' de alces ieveisos e testam
se o digrafo resulta.nte possui um tal caminho. Logo, podemos testa.t se um grato misto ó
fortemente conexo. ou mesmo se é oiientável (é fácil testar se .A/ t.em pontes), em tempo
polinomial. A questão que nos interessa aqui não é apenas a. (le decidir se um giafo misto
À/ é orientável, mas enconti'ar, caso exista, uma. oiientaçã.o fortemeílt.e coilexa de 11/. Pa.ra
isso, vamos consideiai o seguint.e problema.

Problema da Orientação Fortemente Conexa (POFC): Z)ado l/.m. g7'a/o in.ís/o
A/ = (V..E,.4) enc07]/.rar, se ezisíír, ?lrr2a or e7}fação (/as s?zas arestas de m.odo q?le o

digna.fo I'esult.ante seja /OI'temente coreTO.

Chung, Gares\' e Taijan j10Sõl descreveram llm algoritmo linear que resolve o POFC
O a.lgoritmo é baseado em busca. em profundidade, e é basicamente unam. variação do
algoiitmo de Tal.lan T)ala obter os componentes fortement.e conexos de um digrafo.

Começaienlos a. descrição desse a.lgoiitmo de oiientaçã.o mencionando dois lemas bas
ta.nte elementares mas que serão fundamentais ])aia. demonstra.i' que ele está. coi'i'eto.

Lema 4.1.3 Seja AI ]]n] gí'a.fo misto orieTttáteí. S] ])o i.ha íiue C é ]]]j] ci.rctt.ito pi(í..uel d(

b/l e q\te ll'LP é -u-lnn nl'esta de C l)el'col'.I'id.n no sentido (lc u a \u. Ent.ào o gi'afo m.i.sto
obtido de A'l ])ela niieillação dc t'to 110 sentido de ll a lt' é ot"i.etitát'(l.

Prova: Seja.m /4/ e ('' como 110 enunciado do lema e D lmia orient.açào for.ement.e collexa
de .A/. Chame de /)' o (ligrafo ol)t.ido de /) leoiient.ali(lo. se llecessá.rio. cada. alest.a. de ('
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no sentido em que é percorrida em (:. Chame de C'' o circuito orientado conespondente
a C' em Z,y. Note quc se ry é uma aresta de O então existe em .D' ulll caminho orientado
de # a. y e outro de y a a' (que concatenadas formam C').

Vamos piovai que D' é fortemente conexo. Seja.m s e Z dois vértices quaisquer de .A/

em Z)'. Se p'' não é um caminho orientado então podemos substituir cada arco (#, y) de
P' que é percorrido no sentido de g a # pela seçào apropriada de C' jque vai de y a :z:).
obtendo dessa forma um pa.sseio orientado de s a Z eln D'. Portanto, existe un) caminllo
orientado cle s a Z em Z.y. Logo, D' é foi'temente conexo e o resultado segue. H

)m caminho oriel

Le\lla 4.1.4 Sej« ÀI u]]] gi'alo ntist.o ori.entáucl. Sul)onl]a q]tc X é ]t ]t subcoltjlntto d(
vértices de A'f, t,tu é a cínica aresta de À'f tal que u C X,to C .X e nào e:c{.st.e netth.UTn Rico
saindo (te X. Então o gl'njo lni.st.o obtido dc l\l OI'if:ntalldo-se \.\o d.e u « ip é OI'ieítt(l\,(l.

Prova: Imediat.o pois a outra. escolha produziria um giafo misto nào-orientável

Su])tenha. qlte .A/ = (1'':E,.4) é o grifo mist.o (le entra.da. do POFC. O a.lgoritmo dc

oiientaçã.o (-onsist.e de duas etapas principais. A primeira etapa. realiza uma. l)us(a. en]
profundidade a pa.ini de um vértice s e tenta oiieiltai as giestas cle iv. Se a. piinlcira
etapa falhar então conclui-se que .A/ não é oiielltá.vel e a. segunda. etapa não é exec.ut.ada.
A segunda. etapa. consist.e em vei'ifica.r se a OI'tentação D obtida. na primeii'a. et.a])a ó
fortemente coi[exa. Se este nã.o for o caso então pode-se concluir (lue ]l/ não é oriellt.ável.

O algoritmo pode sei descrito mais folmalmeilte colmo segue. A eta.pa. de inicializaçào
será explicada. a. seguia.

Algoritmo OFC
Entrada: um gra.fo misto .A/ = (v, -E, ,4) e

um véi vice s C \.

uma orientação fortemente conexa D de A/, ou
a resposta. ".A/ não é orientável"

(* Inicializa.ção *)
Pa.ia ca.da t, C \.'' faça

r(u) := 0; /otp(?,) := 0; n'(o) := NILI
T := 0; .A/' := .v;
r(s) := 1; /o'ií.,(s) := ]: Í := 2;

Saída

(* Primeira Et.a])a t.ellt.a olientai as a.test.as dc iv ;'')
BP(s);(" realiza a busca em proftindidade*)
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Se a busca foi interrompida ou nào atinge todos os vértices de JI/
Devolva. ".A/ não é orientável" e pane;

Seno.o

D := .A./'; (* .rl/' é a orientação obtida na. Primeira Etapa *)

(* Segunda Etapa verifica se .D é fortemente conexo *)
Para cada. t; C v -- s faça

Se não existe caminho orientado de s a u em D então
Devolva. "A/ não é orientável" e pare;

(* Caso existam tais caminhos então Z) é fortemente conexo
(* A suficiência dest.e teste é gal'antida pelo Lema 4.1.8 *)

Devolva J) e pa.ie

então

/

Vamos desci'evei a.Roía. en] (lue consist.e a piiineii'a. etapa- Suponlla. (lue lt'l = i7 e

l-Zs U .41 = nl.. Na. descrição acinaa. a. ])rinaeii'a etapa. e executada pelo piocedlment.o BP.
Esse procedin[ento exe(ut.a. uma busca. em piofui)didade en] ]l/ a pa.itit cle um vértice
qualquer, diga.mos s. Chama.mos s cle vértice inicial. Dui'ante a. busca. permite-se
percorrer uma a.resta em qtialquet sentido e ]im bico apenas no sentido consistente cona
sua orientação. A medida qtle os vértices vão sendo a.tingidos na busca., esses vào sendo
rotulados de [ a. ??.. ]itdicaiemos o rótu]o dc um vértice u por l(z,).

Acém dos lótu]os, (]uiant.e a ))rasca. o a]goiitmo maná.ém

8 um grifo miss.o .A/' que corresponde a uma. oitenta.çào parcial cle ii4

e um subconjunto T de ai'cos e arestas de Af que constituem uma. árvore (ignoi'ando-se
as o:ie«rações dos a-cos), e

B um número /ozu(o) pala cada vértice u C v

Note que inicia.Iment.e temos r(s) = /ozo(s) = 1, A/' = .A/. T = ç) e /ozo(t,) = 0 pala. todo
p C v -- s. A medida. (lue a. busca ava.liça, Jv'. T, /otli e I' sâo a.ttializa(los collvenientemellte

O objet.ivo da. ])iinleira. etapa é encontra.i uma oiieilta.çào D de a/ tal que em Z) exist.e
um caminho orienta.do de u a s ])ala todo u C \'' s. Se uma. tal oitenta.çã.o fot ellcontiada
então pode-se nlost.ia.i (faremos isso ma.is a.dia.nte) que D é foit.ement.e conexo se e somente
se it/ é orienta.vel. Isso .justifica os testes da segunda eta.pa. do a.lgoritlllo OFC.

A seguia aplescntanlos a. desciiçào formal do pio(edimento BP (lue iea.liza a bus(a
e tenta oi'ient.ai' as at'est.as (le A/. Observa.mos que o pi'oce(lilllent.o utiliza. iim coiltadol'
t, uma t'a7'iá?,e/ .g/oba/ inicializada com 2, (lue sela o iót.silo do pi'óximo verti('e que lot
at.ingiclo.
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Além disso, o procedimento utiliza uma função n' : v --, \.,' U {NIL}, inicialmeiltc
definida com n'(u) = N]L para. todo t} € y. Durante a busca, !)aia cada vért.i(e ll
(difei'ente de s) da árvore T , n'(to) indicará o pai de ?í, ein T. A tuiição n é usada pala
evitei que unia al'esta seja examinada mais de uma vez durante a. busca

Embora o pi'ocedimento BP tenha uma descrição simples e precisa, em ]m] pi'imeiro
exame essa. descrição não oferece uma visão clara das idéias escondidas por trás dos passos
do a]goritmo. Para fami]iarizai-se com o procedimento BP, sugerimos ao ]eitoi (lue acom-
pa-nhe a execução desse plocedinlento sobre o grato dado nas Fíbulas 4.1 e 4.2. Como
veremos, o procedimento BP oitenta as arestas de .A] através de sucessivas aplicações dos
Lemas 4.1.3 e 4.1 .4.

Procedimento BP(u)
Entrada: um vértice rotulado u C l/
Saída: /4/'. T, 7-. /otp. n' atum.lizados

(# { é uma va.iiá.vel globo.l +)
('k a/', T,z', /ou, e n são definidos no algoritmo OFCI (lue c})aula. BP *l
Pai'a. cada ./' :: lz}, tl/l C .E U .4 faça:

Se ,'(.«) = 0 -tào
r(to) ::: Z;

/o«,(..) := Z;
z := z + l;
z'( to 1 ::: 'o:

r := T -} f\
BP( .« ) ;

Se «(',) # :. o« / g r e«tào
Se ./' atou /o?o(to) < r(to) então(* Caso 1: / gr ot-/oto(to) < r(zu)*)

/.:«(:,):= mi«{/.'«(«), /o«,(.«)};
Se ./ C E então

.A/':= .A/' -- ./'+(o,z«);(* Ode«te .f de u a t«*l
(* Caso 2: .f C T e/ou,(u;) = r(to)*)Senão

Se .r € ,4 e«tão
Int,eirompa a busca;

Seno.o

A/' :=.4/' ./ +('«,t,);(* arie«t..f.l..« at,*)
/o«,(:',) := /.'«(o);

('k A(lui a. l)rasca- i'et.oi'na pa.ia. p ao longo de it,, zpl *)

(* lç{ não é otientável ")

Dizemos (]tie a. busca atinge o vért.ice ?) (ltian(lo é at.ril)tií(lo un] iót.silo não nulo a l
fá.cil vel' que ('a.da. vért.ice é a.tingido no má.ximo alma vez. e diiiailt.e a. exectiçào da busca
vértices dist.int.os .já. iotulaclos têm rótulos distiiit.os.
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(N,l,l)S (N,l,l) {:X(N ,l , l )

(s,2,2), ( s ,2 ,2 ).

(a,3,3)

(,) (b) (c)

0~(N ,l ,i ) (N,l,l) IN,i,i)

(s,2,2), (s,2,2)©

(a,3,3) (b,4,4) (a,3,3) (b,4,2) ja,3,2) (b,4,2)

(d) (e) C«se l (f) Caso l

(N.l,l) al'estas e arcos da. árvore

(p,r,l ) p: pai (N=NIL)
r: rótulo

1: /ozl.'
(s,2,2).

a.rco otl aresta. self(lo
ex am il] ad o(a,3,2) (b,4,2) (.,3,2) (b,4,2)

(g) Caso ] (h) Caso 2

Figtua 4.1: De (a) a (c) o piocedinlento rotula os véiticc's a.b e c; de (cl) a (11) sào feitas
a.tualizações de Jou, e oiicilt.anões cle arestas (-ollfolllle ocoila o Caso l ou o Caso 2 descrito
no procedimenf,o B]'
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(N,l,l) (N,l,l) IN,l,l)

s,5,5 a,2,1

S
(a,3,2) (b,4,2) (',3,2) (b,4,2) (d,6,6) (a,3,2) (b,4,2) (d,6,6) (e,7,7)

( i ) (j) (k)

(N.l,l) (N,l,l)

(s ,2 ,] ). .(s,5,5) (s,2,1). (s,5,5) (s,2,1).

(a,3,2) (b,4,2) (d,6,6) (e,7,5) (a,3,2) (b,4,2) (d,6,5) (e,7,5) (a,3,2) (b,4,2) (d,6,1) (e.7,5)

(1) Caso l (m) Ca.o l («) Caso l

(N,l,l) (N,l,l) arestas e arcos da.árvore

p: pal
r: rótulo
1: /otc

(s,u,21á

©

.(s,5,1) (s,2,1).

© © arco ou aresta.sendo
exa.minado(a,3,2)(b,4,2)(c1,6,1)(e,7,5) (',3,2) (b,4,2) (d.6,1) (e,7,5)

(o) Caso ] (P) c-« l

Figura 4.2: De (i) a (k) o procediment.o rotula. os véit,ices d,e e f: de (1) a. (p) são fcit.as
atualizações de /ozl, e oitenta.iões de giestas; em (p) a.pa.tece a oiientaçã.o final obtida pelo
procedimento BP.
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O procediment.o BP recebe como entra.da o vértice u mais recentemente atingido. A
seguir, verifica para ca-da arco e aresta de À/ da forma lu,tol se to não foi atingido. Se t(
nã.o foi atingido (r(w) = 0) ente.o lu, tul é acrescentado a. T e continua-se a busca a partia
de to com a. chamada recursiva BP(tol. Após verificar se ?o foi atingido e concluir BP(to)
(se r(w) = 0), diremos que nest.e momento a busca retorna para o ao longo de lu, tul.

Por simplicidade, às vezes trataremos T como um subgrafo de M com conjtmto de
vértices yT. E fácil ver que durante a busca T é uma árvore, pa.ia todo o C yT existe
um caminho viável de s a t, em T, e \'/T corresponde ao conjunto dos vértices atingidos.

Dizemos que a' é ancestral de y (ou y é descendente de =) em T se existe um caminho
viável C =(= = t,i,t':,...,oJ; = y) de :« a ]/ em T tal que r(uf) < r(ui+i) para todo á

l $ í < k. E fá.cil vel que o vóiLice inicia.l s é ancest.ral de todos os outros vértices de 7'
jvamos convencional (lue um vértice t, de T é ancestral (descendente) de si mesmo).

Quanc[o a busca tetoina ao ]oilgo de ./ :: lu,tol o a.]goiitmo tenta. Oliellta.l ./ em A/'

caso ./' seja villa. ra.I'est.a« Se ip for o pai de u na. á.ivol'e a.tua.l T eiltào nada é feito. Caso
contrário, .A4' e /oto sà.o atualizados de acoi'do com um dos seguintes casos:

Caso l ./' g T ou /.«(1',) < ,(to) : faça /..o(u)
não for um arco então ot'lente ./' de u a tu.

:ni ,{/o«,(«), /o«,(.«)} , e se / [«, «]

Caso 2 ./' C T e /oto(ip) = z(to) : se / = lu, tol fot lml bico ente.o inteiiompa a busca
se«ã. ode«te ./ .le .o - «, . faça /.«,(«) := /o.«(«).

A busca. pára em lma dos dois casos: quando nã.o consegue mais a.umentar T ou quando
é interrompida no Caso 2. Se a busca atingir todos os vértices e não foi intenompida,
então após a execuçà.o da. busca .A/' toma-se uma. orientação de .A/, que cllamaremos cle
D

Os próximos lemas clescievem os principais inva.iia.ntes do a.lgoiitmo cle orientação

Lema 4.1.5 P«,.a todo 1, C \.'T -- s lemos /oto(u) $ r(u) e ezisíe wm c«mán/zo uiáue/ C'

em M' de t, a lzm uár/ :ce u ta/ que vC' Ç 1/7' e r(u) = /Olo(u). Para cada tu C v -- s.
ãmedá«í.m.«í. «?,ó. « Z,«.c- co«c/«i,' BPrwJ . «*','""'' « :, «(-«) «. /o«go d. l«,«,l,
'.m« /o.«(«,) < «(«,).

Prova: Todas a.s a.íiimações, exceto a última, seguem por indução no núlneio de vezes
que a busca retoitla ao longo de um arco ou uma aresta. Pa.ia verificar a última. aflimaçà.o.
basta observam' que se a.pós a busca. concluir 13P(to), /ozr;(tl,) = r(?1,), então ocoii'e o Caso 2
e é feita a atribuição /o?o(zf,) :=/Olp(t,)($ 1'(t,) < 7'(zo)). H

Corolário 4.1.6 Se rz b?/sca fl/.ingi7' lodos os z'é7'íícfs e n(io ./OI' inle7'rompida e7ifào no
dtgra.Jo anal D eTI.stetll cnnllnltos OI'iei\lados de ll (l s, l)ala todo w C \-; -- s.
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O seguinte lema. descreve uma importante propriedade dos números /otl

Lema 4.1.7 /lied a/azí?cz7fe após a bzzsca cone/?zfr un«a chamada BPrwJ, /oto(to) < r(w)
se e som.onze se ezís/e un7z arco rou aresta,) la) i/l de .A/ la/ qlle z, y C \,''T. # é (/escc/}r/e7z/e
de u Ê ]i..]lão é d:esceTdgíjte.de 111 em ]:

Prova: Suponha inicialmente que exista um tal arco (z, g/) nas condições do lema. O caso
em que existe uma aresta ay é totalmente análogo. Então temos que r(y) < r(tu) $ r(a).
Após (z, y) ser examinado temos /ato(z) $ r(y). Claramente, após os vértices do caminho
de to a # em T serem pesquisador teremos /om(tu) $ /ozo(z) $ r(g/) < 1'(to)

Suponha apoia qtlc /ozo(lo) < r(to). Pelo Lema 4.1.5, existe un] caminho viável (; em
.A4' de to a um *'értice « em .A'f' tal que l/C' Ç v7' e ,(1') = /ot«(tu). Como ?z «ão é

descendente (le to ent,âo tal ca.ninho tem que contei um arco (ou atesta.) l#, pl (le iv' tal
que a; é descelldent.e (le to e y nào é descendente de zo em T. H

O próximo lema será fundamental para. mostra.t que o algoritmo (le Olientaç.ão está
correto.

Len\a 4.1.8 Se n.em t.odes os uért.ices de ÀÍ são nt.iltgidos 7)ela busc« Olt se eta .foi. itlt.ei-
rompida en.tão À'l ttão é OT'ie?ltáuei. Se ÀI é oriclttáuet então a. arie?l.Loção D obti(!« a])ós
Q e=ecKção da busca é Jort.elbente contra.

Prova: Se nem todos os vértices de .4cí são at.ungidos pela. busca. ente.o claramente A/ não
é orientável.

Suponha que a. busca. foi interl'ompida no Caso 2, após a. busca ietonlai ao longo de
/ = lu,tol. Então /oto(to) = r(to). Seja .V o con.junto dos descendentes de 1« em T e
X = y -- X. Pelo Lema 4.1.7, não existe lz,yl C .E U .4 tal que # C X e y C X, ou seja.
5(X) = 0, o que most.ra que Ã/ nào é orientável. Isto demonstra. a primeira. animação do
lema.

Suponha agora que a/ é orienta.vel. Então a busca não é intenompida e atinge todos
os vértices. Val-nos provei que se a/' é orientável em alguma estágio do algoritmo então
logo após a orientação de alguma aresta o grifo misto resultante continua Olientável. Comi
isto ficará. demonstrada. a segunda. afirmação do lema. pois inicialmente .A/' = .A/

Considere uma. at'est.a tftp imediatament.e após a l)rasca retornam' ao longo dest.a. Se
ocorrer o Caso 2 então o Lema 4.1.4 e um argument.o análogo ao que foi usado acima
mostram que oiientai t,?l, de to a. p mantém a orienta.bilidade de .4/'. Stiponl)a então que
ocorre o Caso l.
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Se uto g T então claramente [o é ancestral de t;, e portanto existe un] circuito viável
em M' contendo uto. Se utu C T então temos que /om(to) < 1'(w). Seja y C 7' tal que
r(y) = /oto(to). Pelo Lema 4.1.5 existe um caminho viável em ,4/' de g/ a s que não passa
por utu. Combinando-o com o caminho em T que vai dc s a lz} e o caminho que vai de l('
a y, obtemos lml passeio fechado viável em iv' contendo oto. E fácil vei que tal passeio
contém um circuito viável contendo uw.

Portanto, em qualquer dos dois casos existe um circuito viável em a/' contendo uu,
Pelo Lema 4.1.3, oitenta.r uzo de u a m mantém a orientabilidade de .A/'. Isto completa a
demonstração do lema. H

No algoritmo OFCI, se a. busca. nào foi interrompida e se todos os véiticcs foram atin-
gidos, então pelo Cotolá.rio 4.1.6, pat'a. todo u € \'' -- s existe um ca.minho orientado em
1) de u a s, onde 1) é a oitenta.çã.o de .Af obtida. ilo Hlnal da busca. A segunda et.apa. clo
algoritmo consiste simplesmente en] verificam' se no digna.fo Z) obtido existe um caminho
orientado de s a u, pala todo ?} C \,' -- s. Se isso o('orrei então .D é foitenlente conexo.

Teorema 4.1.9 0 a/g07'i/mo O/?C está correra e /em com.7)/ea'idade de le7n7?o O(77. + 7?1.)

Prova: Se Jv for Olientável ente.o pelo Lema 4.1.8 o algoiitmo devolve uma orientação
fortemente conexo. de .A/

Suponha que .4/ nà.o é oiientável. Se nem todos os vértices são atingidos pela busca, ou
se esta é interrompida. então o Lema. 4.1 .8 mostra que o algoritmo OFC devolve a resposta
corneta. Se nenhum desses casos ocolle então o Corolário 4.1.6 mostra. que na. segunda
etapa. o algoritmo encont.ra. um vértice de D tal que não existe caminho orientado de s a
u em .A/

A complexidade de tempo da primeira. etapa é O(n. + llz). Como a segunda etapa. pode
ser executada em temi)o O(7z + m), o resultado segue. H

No artigo de Chung, Garey e Tarjan j10SSI, a descrição do algoiitmo de orienta.çã.o
não é tão precisa quallt.o a que apresentamos aqui. Nesse artigo, os autor'es supõen) a
existência dos rótulos e não fazem uma. descrição conlplet.a. do plocedimcnto de busca.
[imitando-se a descievci os Casos ] e 2.

A demonstração do 'l'eorema. 4.1 .9, devida. a. esses atit.odes. indepencle da. demonsti'anão
original de ))oesch e Tiiidcjl j10S01 do Teorema 'l.l.l. O algolitnlo de Chung. (;alce c
Taijan também fornece uma. dcmonstia.ção a.ltemativa desse resultado.

Uma. varia.nte do POFC é encontl'a.r lmaa oi'ient.anão foi'tement.e conexo. que minimiza
o diâmetro(ou o I'aio) (lo diga'afo D resultante. .\ distância (le tim vértice u a iim véit.icr
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w, denotado por dãst(o, w), é o comprimento do caminho viável mais curto de u a to. se
um tal caminho existe; caso contrário, dizemos que disZ(u,tu) = +oo. O diâmetro dc
um grato misto fortemente conexo M é o menor inteiro (/ tal que dàsZ(u, to) $ d para todo
par u,to de vértices distintos de .A/. O raio de um grato misto fortemente conexo .A]' é o
menor inteiro r para o qual existe um vértice u, chamado centro, tal que dásí(u, to) $ z
e ât({ll,u) $ z: pai:a- todo vérücu40.de-M- Se :A/ nào-:Eol: for:Eementceonexc- ent,ào-o
diâmetro (raio) é infinito.

Chung, Gal'ey e Tarjan j19SSI também mostraram que

Teorema 4.1.10 Se ?zm gra/o misto .4,/ de ralo r é oríezzZát,e/ e7zZão e/e possui Ilha 07'f
e71.farão de raio melão?' Olz ígiza/ a 4r2 + 4r

A demonstra.çâo desse fa.to é construtiva. e fornece ]m] algolitmo polinomial pala. op-
tei tal orientação. O leitor inteicssado podeis encolltiar essa demonstração (um tant.o
complicada) na referência a.cima citada.

Por outro lado, Chvá.tal e Thoinassen j10781 mostraram que decidir se lml giafo nào-
orienta.do possui uma. oi'ientaçâ.o de diâ.meti'o (ra.io) menor ou igual a 2 é um pool)leRIa
./V'P-completo. Portanto, encontrar uma. orienta.çâo fortemente conexo de diâmetro (la.io)
mínimo de mija gia.fo misto .A/ é .VP-difícil.

Veremos no Capítlilo 5 deste trai)alllo uma. versa.o mais geral do POFC: da(Zo ?zm gra/o
misto A4 (y,E,.4) o«de « c«d«u« C .E «.«ã«"-o. .«./« .(t.,«) e c(«,u), . «p«cid«d"
p.q \ V --+ 1, excon.t.ra,r, se e:cistil', \Lma oti.ent.ação jort.ámen.t.e colte=n D de lvl tal que
p(o) $ p(u) 5; q(t,) . « ..m« do. c«los d« o,ieníaçõ« das «,'essas sd« «-cimo.

Mostraremos também que esse problema. mais geral pode sei resolvido en] tempo ])o
linomial.

4.2 Aumentações fortemente orientáveis

Descreveremos aqui um problema. considerado por Gusfield j10S71 que generaliza. e
unifica os seguintes problemas estuda.dos por Eswa.rali e Tarjan. Esse problema t.enl
aplicações em comunicação de i'edis e em problema.s de seguia.nça de dados.

Problema 1. Dado um giafo conexo não-oiieilta(lo G, a.ciescenta.l o menor núncio
de arestas a G de modo que o giafo resultante i)ão contenha pontes.

Problema 2. Da.do uln digrafo conexo Z). acrescentar o menor núlneio de aipos aD
de modo que o (ligiafo lesliltante seja foitement.e conexo.
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O Problema l é equivalente a acrescentar o menor número de arestas a. (l; de modo (lue
toda aresta esteja em algum circuito no grifo resultante e o Problema 2 é equivalente a
acrescentar o menor número de arcos a D de modo que todo arco esteja em algum circuito
orientado no digrafo iesiiltant.e. Esw-atam e Tarjan j10761 mostraram que esses pioblenlas
podem sei resolvidos em tempo linear.

Gusheld j19S71 considerou o seguinte problema: acrescellíar o menor lltímero de a.rios
a llm grato mã.sto de modo que todo al'co e toda aresta estejam em algum circuito viável
no grato ntisto res\tlLnnte.

Como um grato conexo não-orientado não contém pontes se e somente se possui uma.
orientação fortemente conexo, o Problema l é equivalente a acrescentar o menor número
de arcos a (7 de modo que o grifo misto resultante seja orientável (tenha uma. orientação
fortemente conexo). Como já mencionamos (veja Coiojái-io 4.1.2), um grato misto é
orientável se e somente se todo arco e toda aresta está.o em algtml ciicuit.o viável do
grato. Visto dessa forma, o pi'ob]ema. consi(gerado por Gusheld generaliza. e unifica. os dois
problemas mencionados acima.

As considerações a.cima. ta.ml)éni mostra.m que o problema estudado poi' Gusíield é
equivalente ao seguint.e pi'ol)lema:

Problema da Aumentação de Gi'afos Mistos (PAGM): Dado {lm. g7'a/o zlz sZo

A.l E, A'l e um digna.fo coln})leio l{ = 1.v, L) tat que A Ç L. ettconlral' unt slLbcoitjunto
,4' d. «,.c« d. J, /«/ q«e a/' = (VI E, ÁU d') .d« .,'íe«/á«/ . l4'l .d« o «:'"''' 7,«.í«/.

Um subconjunto Á' Ç Z, que torna À/ Olientá.vel será chamado de aumentação. Di
remos que uma aumelltação Á' é ótima se l.A'l for mínima.

Cabe a.(lui obseivai que a. vetsã.o clo PAGÃ\l na qua.l llá. pesos associa.dos aos bicos
de 1, e deseja-se encontrei uma. auinentação de custo mínimo é .ATP'-difícil. De fato,
Eswaran e Tarjas j19761 íllostraiam que o seguinte pi'oblema é .A/'7'-difícil: Dado um
digraÍo D -- ÇV.A), llm. digraÍo comi)teta 1< -- Çv.L) t.a.l qKe A Ç L e \Lma flLnção l)eso
p : L ---, {1, 2}, e«co«/«'' "m .«óco«j«nZ. 'í' «« .4' ./. L /«/ q«. aJ'' U .4') ;d«
.fo«temente cone«. e E,.:,v },l.«) 'ej« o medo, Tossiu.t.

Descreveremos a.gola. o algoiítmo linear desenvolvido pot Gusfield para. iesolvei o
PAGA'l. O mét.odo consist.e em reduzir em tempo linea.l o PAGÃ'l ao Problema. 2, (lue
pode ser resolvido em tempo linear. Assim como no artigo de Gusfleld. não descrevete
mos a.qui o algoiitmo de Eswaran e Ta]jan que resolve o Problema. 2. \'alhos stipot qll('
temos disponível lml algolitillo pala esse problema e utiliza-lo como unia subrot.ina.

Para. desctexrei a redtiçao xrarr]os ]nellclon?\i una resulta.(lo l)ásico usado poi Esw aias e
Tarjas pa.I'a i'esolvet' o Pioblcma 2.



4.2. A Uh'LENTA ÇOES FORTER4ENTE ORIENTA VENS 43

Seja 7(.A/) a cardinalidade de uma solução para o PAGÃ'l (observe que o problema
sempre tem solução). Seja 1) um digtafo e D o digrafo acíclico obtido a partir de D
contraindo seus componen.tcs fortemente conexos. E fácil ver que l(Z)) = a'(7i) e além
disso, toda solução para Z) corresponde a.uma solução para D. /\ssim, para resolvem o
Problema 2 pala D basta. resolvo-lo para D

As observações acimajuntamente com o seguinte teorema de Eswaran e Tarjall j19761
nos fornecem um método para resolver o PAGh4.

Teorema 4.2.1 (Eswaran e Tarjan, 1976) Seja -D ?lm. digna/o ac7.c/ico com s /oz?Zes

' «,«d'"''o. . q «é,'lic« áso/«d«. E«iã. '(Z)) = -«axis,Z} + q. l

Pala facilita.i' a descrição do a.]goritmo para o PAC]A'], suponha (l\te A]' é conexo. Vamos
denotam poi /(.A/), respectivamente O(.A/), o núncio de sorve(tontos. iespectivamentc
fontes, (]e lml gia.fo misto Ã=f

Então o PAGÃ'l po(le se] deduzido.go prol)lema de orientar ]4/. folnlando um digiafo /,).
de Díodo a minimizar max{/(Z)), O(D)}. Lrm dos inconvenient.es deste método é q\te leão
pat'ece haver' uni modo ól)vio de encontrar tal oi'ieiltação scm teimou (lc fazei' repetidas
contrações. Uma ideia melhor é obter a partir clc.a/ um grato misto acícli(.o ai tal quc
'y(À/) = '(Ã7), e encontial uma orientação D de ii7 que minimize maxi/(ã), O(D)}.

Descrevemos a segttii a. construção do gia.fo misto a.cíclico a/. Um exemplo ilustiat.ivo
dessa construção é da.do na Figul'a 4.3.

Construção de ]\Z

1. Encontre os componentes fortemente conexos de Â/ e chame de F' o conjunt.o tios
arcos que não pertelicenl a. nenhum componente (clara.mente. toda aresta. de A/
pertence a. algum componente fortemente conexo).

2 Consicleie cada componente em separa.do como um grato. Se.ja. B o con.Íunt.o das
pontes destes compollentes (claramente, todo a.rco dentro de um conlpoiiellte per-
tence a. um circuito).

3 Seja. # = ]V --(f' U .É?De s$b Z/ = {XI, /72,.... .H,} a coleção dos comi)orientes de
H. Então ]l/ = (Z/.EA/,,4.A/) onde:

E.A/ = {//fHj : l 5; á <.j$r, existetzuC Etal quetzC \'.Hi etlC I''Xl}
HA/ = {(//i,//,): l$ i<.j$r, exist.e(te,t')CH t.alq«e«C V//ie«C I'//,}.

Não é difícil vei' que cada ]7í é orieí)táve]
.A./ é uma aument.anão ótima. (le a/

'y(A/ ) 7(.4/) e toda aumentaçâo ótiina (l.
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Figura. 4.3: (a)Grato mist.o .v. (b)Component.es fora.enlente conexos cle Jv e o conjunto
r'. (c)O conjunto -B das pontes dente'o dos componentes. (d)Gi'afo miss.o //. (e)GI'afo
acíclico .A/
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A grande vantagem desta transformação é que Â/ é acíclico e, portanto. para en-
contrar yma solução do PAGM basta encontrar lama. orientação D de .A/ que minimize
nlax{/(Z)), O(Z))}, sem a necessidade dc fazer conta'ações.

Agora. vamos descrever como obter limo tal orientação de .A/. Observe que o subgrafo
dç Jt4 induzido pelas suas arestas é uma ílgresta. Cada. uma dB&componentes dessa floresta
é uma m-árvore de .AÍ. Seja T uma m-árvore de À/. Uma folha de T na qual não incide
nenhum arco de .A/ é chamada de folha isolada de T. Observe que as folhas isoladas de
T se tornarão sorvedouros ou fontes em qualquer orientação de .A/

Podemos supor sem perda de generalidade que cada folha de T ou é isolada, Oli tem
pelo menos um arco entrando e um arco saindo. De fato, se t; é uma. folha nào isolada
de uma m-ál.vote T na. qual apenas entoa.m arcos de .A/ então podemos oiientai a. atesta
uw de o a tl} onde to é o vértice adja.cente a 1, em T. Isto não afeta. a solução, pois se
na orient.açâ.o ótinla a. aresta. uw é oiient.ada. (le to a z} podemos inveit.er ta.l oiient.açào
sem aulnentai o número de fontes e de soivedouios. E fácil vei (lue podemos cont.intiat
oiientanclo as demais a.lestas cle T a.té obtenllos tina. oitenta.çà.o de T ou uma. t)l-áivoie
de T na qual ca.da. folha. é isolada. ou tem pelo menos tlm Rico entoando e um saindo. O
mesmo argumento vale para. o caso em que t} é limo folha. nã.o isolada na. qual apenas saem
a.ecos

O seguinte lema nos fornece indicações de como orientar as m-áivoies de a4 de lllo(lo
a optei uma odienta.ção ótima. de ]v

Len\a 4.2.2 Seja T ILHA m-árvore de À4 com n. /olhas isoladas e sejam a, y i.nteilos t.ais
q?ée z + # = zz, íz: ? l e g ? 1. Ez íão eaisíe ?zma 07'íe7zZação de T com eaczZa7rze7z/e =z

soft;edo?Iras e g/ /07zles fila oráelzfação (7e rJ. ,ainda, a resé7'íção z ? l ÍW 2 1) /)o(/e sel

trocada por a: Z 0 (]J > se c som.ellt.e se eTist.e llnl. a?.co de Af sa.indo de (eTttl'a-ndo elri)
um uért,àce 'u, de 'i

Prova: Sejam t,,./],. . . ,/v folhas isola.das de T. Seja T' a subáivole de T cujas folhas
são exatamente esses vértices.

Seja Z)' uma. orienta.çã.o de T' na qual existe um caminho orienta.do de /i a. u. pala
l $ i$ g/. Então t, é um sorvedouro de Z)', /i,. .. ,/y sã.o fontes eni D' e os demais
vértices, que clla.lna.remos de inteiros, têm pelo menos um arco entrando e lim alce saindo.
As giestas de T que nâo focam orientadas induzena algumas suba.ivores. Em cada. uma
dessas subárvores existe uma única folha. tz que é um vértice inteiro de Zy. E fácil vei
então que orientando ca.(la su})arvore de modo (lue exista um ca.ininho oiielltado cle ll a
cada uma de sitas folhas. obt.emos uma orient.açâo (lc T caiu = sol'vedotttos e y lont.cs

Quando há. um bico sain(lo de um vértice ?/ de 7. então existe unia. olient.a.çã.o de T lta
qual existe un] carllinllo oiient.ado (le ?/ a ca(la follla de T. Esse é o caso ilo dual íz = 0
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e y = n. O caso no qual há. um arco entrando em ?i é análogo. E fácil ver que sem a
existência de um tal vértice u, a condição T ? l (y ? 1 ) é necessária. H

Para cada. m-á.tvole j de .4/ chame de n.(j) o número de folhas isoladas de .j e de
z(.j) e y(.j) variáveis associadas à m-árvore .j que satisfazem a restrição :«(.j) + y(.j) =
n(.j), onde r(.j), y(.j) sào não-negativos ou estrjlament. positivos, como descrito no le:«.a
anterior. Com isso o problema de orientar .A/ é reduzido ao pioblenla de minimizam

m-{/(.Ã/)+Ej #(.j), O(.A/)+Ej y(.j)}, o«de as -riá-ís -:(.j), y(.j) s'tisfaz.m as rest:içõ's
associadas à m-árvore .j.

Para facilitar a descrição do método de cálculo das va.fiáveis a.cima suponha, sem peida
de generalidade, que/(Jv) $ O(Jv) e defina (/ = O(.A/)-- /(A/). Unl número X' é chamado
diferença viável pala a m-árvore .j se e somente se :z,(.j) -- y(.j) = k e =(.j), y(.j) satisfazem
as restrições associadas à m-á.lvore J. Obviamente, as diferenças viáveis determinam de
modo único o valor da.s variáveis z(.j) e y(J). Portanto, o problema da. orientação coilsist.c
em escolher diferenças viá.fieis (/(.j) pa.ia. ca.da m-á.rvote .J que tolllem o va.loi de E.j d(j)
o mais próximo possível (]e (/. O próximo corola.rio é consequência. do Lema. 4.2.2 e sela.
usado pala encontrar os valores ótimos de (/(.j).

Corolário 4.2.3 .S. «(.j) é z'mp«, 'ntão 1 . -1 sã. ad','',,ç«. «{á«.ís ],«,'« a(j), .. «(.j)
é p«« ente. 0 é di.fe.'e«ç« «iá«el l,«.'« d(j). Se «l.j) é },«-' (í-nl,«,') e«tão 'tl.j) pode nss«-ni'
qualq'üer ILm dos uatol'es pares (íml)ares) e'rtt.re se\l possível m.'íni.mo e se'LH)oss'íuel maxi'nto.
Ainda, se n(j) é alar (ímpnl') eTtt.ão d(j) pode assltmir a])Chás valores pares (ímpares).

Chamaremos uma variável d(.j) de uma variável pat (íl«.par) se n(.j) toi par (ím])ai).
Para cada m-áivoie .j en] Ã/, seja a(J)' o valor máximo (ltie d(.j) pode assumia. Pelo
Lema 4.2.2, a(.j)' ou é ??(.j) ou é TZ(j) -- 2.

Se Eí a(J)* $ d ente.o uma. soluça.o ótima. pode ser encontl'ada tiivialmente: ba.sta
tomar d(j) = a(.j)' para cada j. Se esse não for o caso então temos o seguinte teor'elna
cuja demonstração indica. como escolher as diferenças viá.vos.

Teorema 4.2.4 S?//)07i/ia q?/e E.id(j)' > d. Se Ej (/(.j)' e (/ /ê7n a mesma 7)aridade ez /ão

podemos escolher di.Jelellças lliáteis a(.j) de modo qltc 'il:.j aÇj)' e se tiverem pal'idade
distinta então podermos escolhem' diferenças ui(íueis ói.j\ de modo que E.,jú(jl' seja igual íl
d -- l otl d + 1, r es/{z é ?zona se/?Irão ázima.

Prova: Vamos supor inicialment.e que (J e )l:j (/(.j)' são pat'es
deduzidos a. este

C)s demais casos sel'ão
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Considere uma ordenação qualquer das variáveis na qual as variáveis pares apareçam
antes de todas as variáveis ímpares. Sem perda de generalidade, podemos supor que esta
ordenação corresponde à ordenação natural d(1 ), d(2), . . . , d(n). Seja k o menor inteiro tal
que Xf;{ a(.j)' < d 5; Elí:l a(.j)' e seja / o conjunto das k -- l primeiras variáveis. Tome
d(.j) = d(./)' pala as variáveis em /. Os valores das demais variáveis são escolhidos de
açor:do-comia osemopdesel:idos aba+lço,-sendnque a CorDIal:ia4,2,3 justli6efr a,viabHidade
desses valores.

Se d(Ê)' é u«la variável p«r então tome d(A) = d-- Elí;J a(.j)'. Pa-a as o«tias *,ariá*'eis
pares tome d(.j) = 0 e pala as variáveis ímpares tome metade de]as como ] e meta(]e
como --l. Como ::j a(.j)' é pa.r, há. um número par de variáveis ímpares e, portanto,
E:.f a(.j)' = a.

Se d(k)' é ímpar e Ef;: a(J)' é ímpar e:'tão tome d(1) = d -- Ef;ia(.í)'. Como
xj;i a(J)' é ímpar. / contém um número ímpa.i de valia.vens ímpares e ]lá um nomeio pai
de variáveis íitipares não inicializadas. Tome metac]e dela.s como ] e metade como --l
Novamente, Ej (/(.j)' = d.

Se d(Ã;)' é ímpar' e XJ;{ a(.j)* é par então / contém um núncio pat' de variáveis ímpar'es.
Tome d(À-) = (/ -- Ef={ d(.j)' + l e d(X' + 1) = --1. Há um ntímeio par de variáveis ímpares
não inícializa.elas. Tome metade delas como l e metade como --l. Assim, Ej a(.j)' = d.

Portanto, qua.lido d e Ej a(J)' são pares, diferenças viáveis d(.j) podem sei encontl'a.das
de modo a. soma.rem exatamelate d e esta é uma. solução ótima. Agora vamos ieduzit os
demais casos a, este

Qua.nulo d é ímpar e Ej (Z(.j)' é par, podemos encontrar diferenças viáveis cine somem
- 1, pois (/ -- l é par.d

Quando (7 é pat e Ej a(j)* é ímpar, considere o problema. seda uma das variáveis
ímpares, digamos (7(!). Neste novo problema, d é pa.i e E:j (/(J)' -- (/({)' é pa.l e podemos
ach-.r uma solução de soma d* (ig«al a d o« Ej a(.j)' -- d(í)). Tome d(t) = d -- d* + l.

Quando d e E.f a(.j)' são ímpa.ies, considere o pior)lema. com uma. variável ímpar (/(Z)
a menos e cona valor objetivo d -- 1. Neste pior)lema., (/ l e Ej a(J)' -- (/(Z)' sào pares
e podemos achei uma solução de soma d' (igual a d -- l ou E.jd(.j)' -- (7(f)). Tome
d(z)

Portanto, quan(]o d e ::j d(.j)' têm a mesma paridade. as va.fiáveis somam exatanient.c
d e quando têm pálida.de (distinta, as valia.vens soma.n] d -- l ou d + l o que é o melllol
possível pelo Cloiolátio 4.2.3. H

Em resumo. os passos do algoritmo são os seguintes
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1. A pai'tir de .A/ construa. o grato acíclico .A/

2. Encontre unia oiient.ação ótinla das m-árvores de .A/, obtendo o digiafo D

3. Encontre uma aumentação ótima de Z.) usando o a]goritmo ]ineai de Eswaran e
T;-ja« .

Não é difícil ver (]ue os dois primeiros passos do algoritmo podem sel executa.dos em
tempo linear. Como o último passo utiliza um algoritmo linear, o PAGNI pode ser resolvido
em tempo linear.

Finalmente, cabe aqui observar que se .4' for uma. soluça.o do PAGÃ'l então podemos
enconti'ai' uma. oi'tentação fortemente conexo. de A/ + .4' eill tempo linear utiliza.ndo o
algoritmo de Chung. Gaiey e Tarja.n descrito na. seção anterior.



(capítulo 5

Orientações k-aresta-conexas

Edmonds e files j10771 clemonstrara.n] unia relaçà.o mini-max sobre um problema d(
pi'ogi'amaçào linear envolvendo funções submodulares sobre digrafos. Tal resultado inclui
especializa.ções tais como o teorema. da circulação de [lonman, o teorema. de inteiscçào dc
niatróides cle Edmotlds e o teor'eilla. de Lucchesi-\'otingei' (ve.ja. Gi'õtsc})cl, Lovász e Scli
rijver j10801). Fiank j10S21 mostrou que esse resultado inclui outra aplica.çào: orientações
t-atesta-conexas cle glifos mistos, generalizando ulla teorema de Nash-\villiams j19C)01.

Grõtscl)el, Lovász e Schrijver j19S01 desenvolveram um algoritmo polinomial. l)apeado
no método dos clipsóides, para minimizar funções submocltila.les. Este padece sei o tónico
algoritmo polinomial conhecido para minimizar funções submodulaies albitlá.rias. Este
mesmo algoritmo pode ser utilizado para resolvem o problema de Edmoiids-Goles.

Neste capítulo veremos um algoritmo polinomia.l e combinatório devido a. Fiallk j19821
pa.ia resolver o problema. de Edmonds-Goles. O algolitmo usa o método piimal-dual
além de métodos comi)inatóiios clássicos como caminhos aumentadoles, busca em largura,
rotulação, etc. Deve sei salientado que o algoritmo supõe a existência de um oráculo pata
minimizam funções submodulares. Entretanto, nas aplicações que veremos, esse oráculo
está disT)onível através de um algolitmo combinatólio.

Algumas consequências teóricas do algoritmo de Frank são: uma demonstração cons-
trutiva do resultado de Eclmoncls-files e um teoieilla de características combina.tó:,ias
sobre as condições de viam)ilidade do problema.

A seguir, utiliza.ndo os resultados obtidos no estudo do ploblenla de Edmonds-Gilcs
mostra.remos vá.rios iestiltados sobre problema.s de orientação em gia.fos ( mistos). Em pal
ticulai', desci'evei'erros tim algoiitmo polinonlial Faia encontrar' uma. oi'iene.açào X'-atesta
conexo de iim giafo misto.
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5.1 Preliminares

Seja l) = (v,,4) lml digrafo sem laços, onde lvl = 71 e IJI = n2. No (1tte segue. o

conjunto \'/ dos vértices dc D será o conjunto base, no sentido de que as famílias e as
funções que dehiiit'emos serão sempre relativos aos slll)conjuntos dc \.,'. Dois conjuntos
X,}' Ç y sã.o co-disjuntos se X n y' = 0 (ou .x' U }' = v). Dizemos que X,} Ç \,'

são entrecortados (se entrecortam) se nenhum dos con.juntos x n }''l X }' e }' -- Xé
vazio. Se X e y sà.o entrecortados e além disso X U }' / v então dizemos que .\' e }' são
cruzados (se cruzam).

Dizemos que uma. família .F de subconjuntos de y é entrecortada (lesp. cruzada)
se .x n }', x u } C /' pa.ra t.odes os lnembios entiecoitados (resp. cruzados) -V, }' de .F.

Podemos supor sem peida de generalidade que ü g / (lesp. 0, \' g /') sempre que .F for
uma família. ente'ecoa'ta.da (resp. cruzada). Observe qtic toda. família entrecoi'ta(la. é unia
família ci uzada.

Vejamos alguns exemplos de famílias entrecoit.abas e ta.mílias cruzadas. As seguintes
fam íl i a s sã.o ente'ecoa't.a.d a.s :

2'' - {g}.
{.\ C v : r g X e X # 0} onde I' C \-

e as seguintes famílias sã.o cruza.das mas não sã.o ente'ecoa't,actas

2'' -- {0, v},
{.\' Ç I' : po(.V) = 0 e Ç) # .V # \'}

Uma função b definida. sobre subconjulltos de v é submodular sobre .\', }' Ç \,' se
z,(x) + b(}') 2 b(.\ n }') + z,(.X' U }'). Se vale a ig«aldad. e,.tào dizemos que b é modular
sobre X, }'; e se vale a designa.Idade contiáiia. ente.o dizemos (lue b é superinodular sobre
X, }'. Observe que b é subinodulal sobre .X', }'' se e somente se --/) é supeimodula.i' sobre
X }3

Como exemplos óbvios de funções submodulales temos as funções constant.es e a. função
l-X'l (que é nlodulai). No caso de diglafos D = (\', .A), um exemplo muito importallte cle

função submodulat se))le slibcon.plintos de v é a fttnçà.o pn(.V) (oti .5o(.\ )). De fa.to. vale
a seguinte proposiçã.o.

E)roposxçao 5.1.1 Seja D tlm {ligi'n.Ío. E-i lâo ]){il'n t.o(lo l)(tt' :X. \ (te subconjlLlltos ílc

tért.ices (te D tem.as (luc

Po(.V ) + Po( } ' l Po(-v n } )+ PD(-v u })+ '/o(-\'. } l
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Convém lembrar aqui que num digrafo Z) = (\'./4) un] conjunt.o X C \.' é um l/l
conj-«to se ?. C .\ . ., g ,\'

Da.dos Z? Ç \'' e =' € R'{ sejam

+1
A'B,. l

0

p,(B) = ::(z(«) :« = (u,',), B é --n. .,R-co«j--«to),
Ó, (B )
À.:(B) - Ó,(B).

Poi um sim])les a.igtmlento de contagem pode-se veriílcai que À, é modular sobre quaisquer
subconjuntos .Y, y de v. Note que se r(a) = 0 para todo a C Áb(B), e z(a) = 1 pala
todo « C .4b(BI elltão ,X,(B) = /9o(B).

Seja /'' uma família. ci'uza.da. de subconjuntos de \.''. Dc6lnimos a. matriz de incidência
de D em relação a /'' como a matriz .V = (A'í,). com linhas ili(lexadas pot' menlbios (lc
.F' e colunas indexadas poi bicos de /l. ta.l que:

se a enfia. em /7

se a sai (le /3.
caso colltiáiio.

Seja. Z)' uma. função subia)odula.r inteira. sobre peles ctttzados de .F'. Seja c C KI uma
função custo nâ.o-nega.uva. sobre os bicos de Z).

Teorema 5.1.2 (Edmonds e Goles,1977) C'07zsi(/e7'e D, Ar, /'. /)' e c cor7]0 (/clirlfí/o.s

antes'iorntente. Eltt.ão o })robtema de ])rograTnação lin.ear

IPEC)
nla.x ca:

s.a Ara $ Z'' (ou À.(B) $ 6'(B), pa:a todo B C .F')
0 < z < l

te?n Ilha solltção óli lla i.ntelra se til'er un?a solttçâo ui.(ítcl. Além disso. se c .fot' intuito
então existe llnlít solução ótima inteira do pl'oblema íiltat.

O pioblenaa. de pi'ogianla.ção linear a.('lida e coillieci(lo ('omo Problema (lc E(Inloil(ls-
Giles (PEG). Eill alguns textos uma solução viável :z do (PEG) é denominada (lc ./7u-o

s?/bmod?//a7' e o pioblenaa acima e desci'ito roÍDo o /)i'ob/ema r/o ./7il;z:o s71brno(/-r//írr'. Na
verdade, Ednaonds e CÍlIos (lcmonsti'ajam alma vctsào ll)ais geral do Teorema. 5.1.2. (oin a
vesti'ição ./' < ]' < g. em lugar de 0 5; ], < 1. on(le ./', g são ('apacida(les aibiti'alias. (. (.oi])

a. função c podendo assumir valores negat.avos. Edil'etant.o. a formulação acima já engloba
resulta(los conho o t.cotema (]c inteiseção (]c matiói(]cs. o t.eoiema dc ],iicchesi-\oiin.gc] c
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como veremos, insultados sobre orientações em gratos mistos. Se c Z 0. o algoritnlo (lue
veremos pode sei modifica.do pala lesolvei este caso.

Exemplo. Antes de continuarmos o estudo desse problema, vamos mosto'ar um exemplo
interessante de um problema que pode se] foimtilado como um Problema de Edmonds-
Giles

Seja D = (V. Á) um digrafo. Dizemos que um conjunto S C 4 é um corte se existe
B C V tal que po(B) = 0 e S = Áb(-e). Dizemos que /? Ç .4 é uma cobertura (de
cort.es) se F' n s # 0 para todo corte S. Estamos interessados no problema de encontrar
uma cobertura mínima de Z).

Seja /'' = {.B Ç \' : po(B) = 0 e ü # /3 # \'} e defina Z,'(B) = --1 pala todo B C /''
Então .7'' é uma família cruzada e b' é submodular sobre membros cruzados de .F'. Se
definirmos c :: l então podemos nlodelat o prol)lema da cobert.uia mínima como um
(PEG)

nlax --la
s.a ó,(B)$ --1, pai'a.todoBC/''

0 $ z(a) $ 1, pa.ia to(lo a C .A

Se # foi unia. soluça.o viá.vel (0-1) do ])loblenla acima então o con.iunt.o // (los bicos tais

que z(a) = 1 é unam. co})eitura« Se =z; fol uma solução ótima então F' é ullla cobertura
t-nínima. Aplicando o Teorema. .5.1.2 temos o seguinte iesult.ado.

Teorema 5.1.3 (Lucchesi e Younger, 1978) .Se.jr7 Z) r/m diga'a/o, En.íão a ca7'(/{na/;
dado d.e uln.a. coLeI'lura lníli.{ma é água! ao núm.cro márinl.o de col'tes dã.sjuntos.

Pode-se provam limo. versão mais geral do pool)lema. acima. associando-se cust.os (não
necessariamente utlitáiios) aos arcos. Deixamos isso a cargo do leitor.

Ainda. com legação ao problema. da. cobertura. mínima. (ou de cust.o míninlol, cabe
observa.r que se /' é unia cobertura de um digiafo cancro D então se acrescentarmos a D
um arco reverso a. ca.da. bico de /?. o digrafo iesultant.e se torna. fortement,e conexo.

Descievei'amos a seguir o algoz'itlllo de Fi'ank j19S21 (late iesolv(' a. veisào restrita (lo
Problema. cte Edmon(ls-Goles, descrito no Teor'ema. 5.1.2. Esse a.lgoi'itmo foi'necei'á. ullla
pi'ova- collsti'utiva desse t.eotetlla.

Inicialment.e v?lnlos tias.ai (lo caso paiticlilal cm (ltie .F' ó ent.iecoita.cla e b' ó ullla
função sublnodu]ai' int.aia. subi-e pal'es eilti'acoitados dp .F'. vamos (]enotai esta vei'sào
rest lit.a poi (PE(;i)
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5.2 Famílias entrecortadas

Para evit.ai (lua.lqttei' confusão posterior, ao estiidarmos este caso particular, em vcz
de .F'. vamos denotar por .7:' uma família entrecortada de sut)con.iuiitos de \,' e em vez d(
b', vamos dcnotai por b uma função submodular inteira sobre pares entrecoi Lados (le .F.
Podemos supor sem perda de generalidade que V € .F e que b(y) = 0, pois À,.(V) = 0
para. qualquer solução viável z do (PEG).

Considere o (PEGr) e seu dual:
e

(PEG-')
ma.x cr
S.a }VT < {)

0 $ :z: $ 1,

min Z//) + .-l

:.- ü,4 I'i'l ? .
(y, :) ? o.

(Dual)

No pl'obleilaa dual os componentes de y (I'esp. :) coirespondcm aos tnembios de .F (I'esp
elementos de Á) e / denota. a matriz identidade de dimensã.o apio])nada«

Denotando por Ara O vetou' coluna. de Ar coi'i'esponclente a.o al'co a, pra.t'a. o l)al' d(
pl'oblemas acima teillos as seguintes condições de folgas complementam'es:

r(a)>0:+ #Ar.+z(a)=c(a) VaC,4
a'(a) < 1 + z(a) = 0 Va C ,4
v(B)>o::::» ,x.(Bl=z,(B) vac.r

Não é difícil vei' que se = for uma solução viá.vel de (PEGr) e o pai' (#,.-) é iiina
solução viá.vel do dual, satisfa.zendo as condições de folgas complementares, então z(a) =
c(a) -- y.A'., se c(al -- y.N. > 0; e z(a) = 0, caso contrário. Assim, :z: e Z/ deteinlinam d.
modo único o vetou .-.

Ente.o as condições de otimalida.de podem sei descritas apenas em função de :z! e =r/ da
sealljnte fn«m ,

1.) g.A'. > c(«)
(b) g/Ar. < c(a)
lc) y(B) > 0

::> -'(al
:+ ;r(a) = ] Va C n
::> À,,(B)

IS.l)

Note que pa.t'a. optei'mos un] algoiitmo poliiionlial l)assado iio método ])i'imal-(Ittal
temos que encont.i'ai' out.ra. forma de desci'evei' as coitdições de otimalida.de. tinIR vez (lido
o vetou' y pode tci ii]]] nomeio muit.o gi'ande (le componellt.es. Isso sela. feito com o liso
de potenciais, (ltie sào vctoies dc R' . ein lugar do vct.ot' :ry.
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Seja # uma solução viá.vel de (PEGr). A viam)ilidade de z implica que À,(BI $
Z,(B) para todo B C /'. Um membro .B de .F é chamado b-justo jenl relação a a ).

ou simplesmentejusto aquando não houver ambigüida(le). se À,.(B) = b(B). Conjuntos
justos sela.o importantes na. descrição do algoritmo. O conjunto \'' sempre é justo pois
À,(v) = z,( \'') = o.

Lema 5.2.1 Se /\' e Z, são memb7'0s enlrecorZados jTls/os dc .F então /\' n .L e /\' U /
t.n tt.bém são jlLstos (em relação Q uma solução uiállel :c). +

Prova: Z,(Ã)+b(L) = .X.(Ã')+.x.;(-t) = .x.(Ã nz.)+À,(/*'uz.) 5; z,(/'nl,)+z,(Á' UL) $
z,(K) + b(-L). Logo, À: (-K n L) = z,(-K n .L) e .X,(/' U L) = Z,(Ã' U E). H

Vamos denota.l poi J,.(t,) a intei'seçã.o de todos os coiljliilt.os b-justos de /' conteild(
um vértice u de l). OI)salve que J.;(t;) depende de 1: e está. bem deíini(la. pois \'' é .justo.

Lema 5.2.2 Em. I'etaçâo a qualqlter solltção lli.álel a' de (PFGI') lemos (lue

1. J.I.U} é jILStO I)U-t'Q LODO DéT't.I.Ce D C \

2. Se \t.ma jümÍtiu de cona\ult.os jlLstos forma tlTn. h.il)ci'gi'nfo coalexo cn.Lão n unção (tos
conjtuttos da .raID.laia é ILln. conjlLnt.o jlLsto.

Prova Segue (]o lema a.fitei'ior

Suponha agora. que juntamente com = tenhamos lim vet.oi ]l C R\' cha.ma.do potencial
Lal que:

(a) n(t,)--TI(«)>c(a) ::> 2:(a)=0 V«=(«,t,)Cd
(b) n(t,)--rl(tl)<c(a) + :«(a)=1 V«=(?',t,)CÁ
(c) ?. C J.(t,) ::> H(u) ? H(1,) V?l,t, C I''.

IS.2)

A partia' do vet.oi rl const.rubi'emos uma solução viável :y tal (lue :z: e g/ satisfazen] as
condições (5.1). C:onlo mencionamos antes, o vetou a' e um tal vedor y deternlinani uma
solução viável(y, :) do(luar de(PEGA), sa.tisfazendo(.iiint.amante com z) as condições de
folgas complementares.

Note que se TI satisfaz (5.2) então o vedor (lue lestilta (le rl adicionando-se uma cona
tente satisfaz (5.2). Logo. poderias supor que o melloi componente de ll ó 0. Se.iam
0 = Tlo < HI < . . . < 11, os direi'ent.es valores que o(Ollcm no vet.oi potencial rl. poi
exemplo, se T] = (3.5.0.3.2) então r]o = o, n. = 2. 11z = :3 e T]3 = 5. Se 1 > 0 eiitào
dehna os con.junt.os ]]= {u C \ : r](?z) ? T]i}. ; = ].2.... . l
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Lema 5.2.3 A colldição (5.2cl é equivalente ao .fato dc qlle cada X''i })odc ser partlcÍonado
e« conj««to' j«st.s.

Prova: Pai'a. z' C \Ç, (5.2c) implica que J,(1,) Ç \'l e portant.o os componentes do lliper-
g«:,r«-{.J:.h-)---e 14-} Pa.:L].b«:a««]4.-Pdo L..:Ln«-5:2:2-'m- '""P'"'"t- ;ã«b,«t-,.V
implica.ção inversa é óbvia. H

Denote pot /\,(\'l) a coleção dos componentes do liipergrafo {J,(t;) : t, C \'l}. Para
cada 1? C /'. (lcfina y(B) = Ef(lli -- Tli.l), onde a soma. é feita sobre os í tais (lue
B € ./{,(U) (convencionámos a soma vazia como zelo).

Lenda 5.2.4 r'r]v-r] ca(/a a7'co a (tl, t,). /'«,os q«. rl(t,) n(«) .r/.N''-

Prova: Seja í, = (?1,?') C .4. Decote poi Zí (lesp. sf) o número de con.iunt.os de /\'...(\41
nos cltiais a cHEia (I'esp. sa.i). Obviament,e, Zf e si sào 0 oii ]. ARDia temos (lu''

y.A. }:(p(B) : « c Hb(B)) - >:(

E(}:(n. - n.-- : z] c /f,(\

>:(>ll:(nf - ní-- : .e c A,

Z/(B) : « c .,aB(B))

})) : « c

l\'l)) : a

lb(B))

c .,aE(-a))

>ll:íi(nf ní--) >ll: sf(n; -
f=1 {=1

}:(]li -- lli.l : a C Áb( \4)) -

r r

n..:)

EW.
l

> n(«)
= nl«)
< ll(«)

I'lf.i : a C ab(tç) )

n(.,) - r](«)
0

-(n(u) - n(.,))

s. n(.,)
se rl(.,)
se n(t,)

Aqui foi usado o fat.o (le qtle Z. = si sempre (lue tl. t} C \'; ou tz.t, # 1.;. Além disso. sc
H(1') > TI(?í) eiltào a segunda soma é vazia. enquanto que se n(?1) > n(?,) então a piinleita
soi[a a. e va.z] a.. B

Da(]o T] sa.tisfazei](lo (5.2), é fácil vel (ltie se r é tlina solução viável dc (PE(;i) e .r/
é tal que yA'. = ll(t') -- TI(?í) pal'a t.odo ai'co f, = (?/.z') C -4. ente.o I' e # satisfazem as

condições(5.1). Portanto. esses lemas most.i'am qtle pata encont.i'ar uma solução ótima l0-
1) de(PE(;r) basta cncont.I'ai lml vetou' \*iávc1(0- ll .I' c linl pot.encha.l ll satisfazer(lo(5.2).
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5.3 O a]goritmo de ]!'rank

Desci'everemos a(lui o algoritnao de Frank j10S21 para resolver o (PEGA). O algoritilao
usa. o método piimal-dual: dilrante o processo mantém lama solução viá.vel (0-1) a' e um
potencial ll satisfazendo(5.2a) e(5.2c), e a cada passo (diminui o número de arcos violando
(5.2b). Quando demonstrarmos que o algoritmo está corneto, teremos unia demonstração
da primeira parte do Teorema 5.1.2.

Suponha que temos disponível o seguinte procedimento

Algoritnao Intei'no
Entrada: uma solução viável (0-1) a: de (PEGA),

um vetou potencial TI C R'i.
"m .-co . =(., í) .le D =(\''': .4),
tais que .t e rl satisfazen] (.5.2ac) e o bico e viola (5.2/)).

Saída:
uma solução viável(0-1) a:' de(PEGA).
um \rctol' potencial TI' C R't
tais que ]:' e TI' sa.tisfazem (5.2ac), o bico c nào viola (5.2Z,l (
um bico pode vio]ai' (5.2b) em relação a ='' e ]l' somente se
viola (5.21,) em relação a :z e ll.

Um pai #', ll' satisfazendo os lequisítos mencionados na. saída. clo Algoiitmo Interno seta
chama.do admissível. Cllaiament.e, qualquer solução viá.vel (0-1) =z: de (Pedi) e o po-
tencial ll = 0 podem sei usados como enteada. do Algoiitmo Interno. Então aplicando o
Algoritmo Inteiro no má.cimo zn vezes obtemos vetoies íz e H satisfazendo (5.2aZ)c).

Vamos descrevem a.gota. em que consiste o Algoiitmo Inteiro

Sejam z, ll e c = (s, t) as ente'a.das do algoz'itmo.

Passo l Pata cada bico a = (u, u) C ,4 seja Z(cz) = c(a) -- 11(?,) + n(?t). Defilaa ulla cliglafo
auxiliam H, = (v, Á'l onde ,4' = Á. U .AÓ U .4., sendo:

{..'=(.,,«):« «,.,)C.4, -'(«) e(a)5;0}.
{a' =(?1.t') : a =(?t,t,) C .'l. ]:(a) = 0. ?(a) 2 0} c
{a' =(zl, t,) : t, C J,(tl) ejl(tí) = ll(t,)}.

A dcfiiiiçã.o acima pelmit.e (lue //... tenha. ai'('os múltiplos. Vamos tios refciii aos bicos
de .4., Áõ e ,4., como bicos azuis, bi'ancas e vernaelhos. iespect.ivanlente

Da definição de //,. seglic qti(
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1. e é uni bico branco

2. Nenhum arco vermell)o sai de um conjunto justo

3. Nenhum arco vermelho entra em (sai de) um conjlmto \4

(h«j-:.t. Á. é -ata ---«t-«-«h--t,u 'i's ---cos («, .,)

existe ?zD-conjunto just.o em .F
'íW':n(u) = -.1«J ' nao

Passo 2 Procure um caminho orientado de Z a s en] H,. Se não existir tal caminllo então
vá para.o Passo 4.

Passo 3 (Caso 1) Exist.e um caminl]o oiient.ado (le / a s e]]] //,

Seja. P una ca.milho ma.is culto de Z a. s en] //, (na. verdade, basta. tomai unl caminho
sem coifas veimelllas. isto é, se P =(t'o, u-,. ... t'í--, .,/) . 0 $ } < .J -- l$/ e-.tào(t'i, t,jl

«ão é --m a.'co *'c:.«l.Iho). Co-l.o (s, Z) é «m a-co l, .«co (l. //,-. e«t.ào a co«cat..--açào .l.

P com (s,Z) forma. tml circuito oi'ienta.do em //,. Est.e cii'cuit.o ])ode contei a.i('os azuis.
brancos e vermelhos. Seja ,4B o conjunt.o (los bicos de D coiiespoildentes aos arcos azuis
e brancos de P. DeCiDa. um novo vet.oi l:' da. seguint.e forma:

l 7(a
'(«) -

íz: ( a.

se a C ,4/B + e,
caso contlá.lio

ou seja, invertemos os valor'es das variáveis a'(a) nos ai'cos cn] .4B + c

Devolva z' e n', sendo ll' = n

Passo 4 (Caso 2) Nà.o existe caminho oitenta.clo (le í a s en] H,. Se.ja

T {:, c \' existe um camin]lo orienta(]o dc /. a. t' enl ]lrl}

Atualize o ])otencial da seguinte forma

n'(t, H(t,) + a se 1, C T
n(«) se ,, g r

onde a = min(cl., o., ob, a,) e

(ll'a

o'b

e(c),

-«i-.{ê(«) : '' é --m ar« dc D .«tra.-.lo .m T t.al q«. .'(«) = 1}
:ni«{-?(«) : a é um a-co 'l. O saia.lo .lc r tal q«. .:'('') = 0}.
-«inln(1,) -- r](«) : 1. C 7',., c./,(«) -- T}.

Clotlvencionamos a(ltii (ltie inin çl +00
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Atualize a função Z da seguinte forma

ê(«) - a

ê(a) + o

ê(«)

se a ent.ra eni T
se a sai de T,
caso cont,i-á.I'io.

ê'(a) IS.3)

Se a. a então devolva z' e TT', sendo z' Z

Se a. < o- ente.o execut.e novamente o Algoiitmo Inteiro com enfiadas :z:, n, c. sen(lo
TT m/

Para provar que o Algoritnlo Intei'no está coi'i'eto é necessái'io nlosttai que ele pára
e que tanto 110 Passo 3 (Caso l), (]ua.llt.o no Passo l (C:aso 2), o pai -z:': H' devolva(lo é
admissível.

Vamos tratar dos dois casos separadamente

Caso 1: Suponha (lue /) é uln calminho ma.is cura.o dc Z a s eni //.:: obtido pelo Algoz'itmo
]nt.erno e seja =' dehnido como no Passo 3. Neste caso, como H' = rl, ii'Chãos nos ieferii
a ll

Lema 5.3.1 z' é se/lição z;iáue/ de ÍPEGTJ

Prova: Obviamente 0 $ #' $ 1. O resto da prova consiste em provei uma série de
afirmações. Denote ])OI' õp(B) o núnleio de al'cos uel'nlf//i.os de P sain(lo de Zi

Afirmação l P«« c«d« B C /, À.,,(B) À,(B) + (Óp(B) Óp(B) )

Prova: Imediat.o se óp(B) = õp(B)
Óp(B) + Óp(B).

0. Em geral, segue por uma simples indução em

Seja c(/3) = Z,(B) ,\,-(/-?). pai'a B C /'. OI):tive q-ie E(B) ? 0 pai'a todo /3 € .F.

e(B) = 0 se e some«te se B é «-«. conj««to j«sto (em t'el-çào « =), e e(BI ? l s. .' se,«.«t''
se B não é justo lpois /, -selim. valores int.aios). Também temos que E é sublnodulai
soba'e pares entrecoi't.a.(los (le .F

Agora vamos piovai (ltic ó/,(73) $ f(/3) pai'a('a(la/3 C .F. e ent.ào seguirá da afim)açào
ant.elioi que À..(/3) 5; /)( /3) pala. ca(la /i C .F. Oli se.ja, a:' é solução viável de (PE(li).
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Seja .B C .F. Vamos usar indução em óP(B). Se óp(B) = 0 então o resultado é óbx.io.
Supo[[ha então que õ/,(/31 > 0. Seja a = (z],u) ]m] arco vermelho de P saindo de 73 tal
que ll(u)(= ll(u)) seja o maior possível. Se houver mais de um de tais arcos tome a como
o primeiro a aparecer em P

Afirmação 2 óP(-/3 U J,(u)) = óP(Z?) -- l

Prova: Como não há arcos vermelhos saindo de J,(?t) e (u,u) nào sai de Z? U J,.(u),
temos q«e óP(BUJr(«)) $ -5P(B) -- 1. Por out:'o la.lo, se a' =(q,r) é outro al'co ~'ei'mell.o
de P sain(]o de B ent.ào afirmamos que r gl J,(it) (e portanto a' sai de B U J,(tl))
Caso contrário, temos TI(7') ? H(tl) poi (5.2c) e pois.ant.o, pela. escolha de a = (z/.t.),
ll(,) = ll(ü) = ll(u). Logo (t',,') é «m bico vetmell.o e«l //,. h'la: poi hi],ótese l«.'')
pi'ecede (q,7') en] P contrai'bando o fa.t.o de /' ser tln caminho mais curt.o de í a s. H

Aflriiiação 3 óP(/3) $ (B'l pa-i'a lodo B c /'

Prova: Usando os resulta.dos aiiteiiorcs segue (luc

(.B) c(Z?) + c(J,(TZ ))

e(B n i,(«)) + f( /3 u Ã(«) )

1 + .5P(/7 U J,(?/))
[ + (Óp(B) - ] )
Óp(B),

>
>

como queríamos. Aqui lidamos a stibmodulaiidade de e, o fato de J,(tll serjusto e BnJ,.(?1)
não sei justo, a llipótese cle indução para B U J,(?/) e a a6rmação anterior. H

Isto completa a demonstração do lema

Os [emas segliint.es mostram que o par :z''. ]]' (= 1] l devolvido no Passo 3 é aclillissívcl

Lema 5.3.2 :z:' e TI sa/is/a:enz r5.2aJ. O al'co e sr//fs/a: r5.eZ),l eilz 7'e/açíio rz .r' c TI. .Sc
tlm «rco a s-lis.faz (5.2t'l em relaçã. a a' e n CHIA. (l« co«ti«l-« s.-tis.fa:e«.l. c«l ,'cl«ção
a :z:' e ll .

Prova: Como .?:'(c) = 1. e não viola mais (5.2/)). Sc'.ja í/ = (?/.t,) C ,4 -- e. Se .z:(a) = 0
e ='(«) = ] então (".t') .la --m «-co I'-a"co e-« //,. , l,oito«to ê(«) 2 0. S. a,l..) = 1 c
a:'(a) = 0 e«tão (t'. ") 'ia «-" bico azul .m .r/, e po-ta«to ?l«) 5; 0. O les-ilt-.lo *g-te. H
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Lenda 5.3.3 =' e ll saZf.s!/azen2 r5.2cJ

Prova: Pelo Lema 5.2.3. cada conjunto \4 é a união de conjuntos justos (em leia.çào
a #) dis.juntos Xi,-\'2. . . . ,X*. Como nenhum arco veia)lenho sai de um conjunto justo
Xj e nenhum arco veimejllo entra em I';, temos que .5pl.Vi) = óp(.Vi) = 0 . porta«to
À..(.X'í) = À,(.X'i). Logo, cada conjunto .X'í é justo em relação a z'. Usando novamente o
Lema. 5.2.3(na implicação contra.ria), o resultado segue. H

Caso 2: Sejam T. o, n' e Z' dehnidos como no Passo 4 do Algoritnlo Interno

Obviamente

não existe neilhtml bico de H, saindo de T. (*)

Lenda 5.3.4 o > 0

Prova: Como e viola (5.2Z,), a. > 0. Se ê(a) $ 0 para algum arco a = it/, t,) C Hb(T) tal
que a(a) = 1 então (u, tz) seita um al'co azul saindo de T jem /7,), contraiian(lo (*); logo
a. > 0. Se Z(«) ? 0 pata algum a-co « = (u,?,) c Hb(r) t.al q--. -.(a) = 0 então (u,t,l
relia lml arco bia.nco sair(lo de 7' em -H,, contrai'ialldo (1'); logo cló > 0. Finalnleilte
poi (5.2c), H(t,) ? ]l(u) quando t, C J,,(u), ou seja, a., ? 0. Sc existia'em tl C 7' e
t, C J,(t&) 7' tais (]ue ll(t,) = ll(tz), então (u,t') seita. un] arco veimellio sa.indo de T em
H,, canela.i'iando (*). Portant.o. a. > 0, de onde segue o iestilt.ado. H

Lema 5.3.5 a:' r: =) e W s«lis.f":e«« (5.2a)

Prova: Seja a C Á. Se -'(a) = 0 então claiailaente « -.ão viola (5.2a). Stiponlla que
r(a) = 1. Como ]: e rl satisfazem (5.2a), Z(a) ? 0. Se Z'(a) < 0 ent,ão a entra em 7' poi
l5.3). R'las, Z(«) ? o« ? a, o- seja, Z'(«) = t(«) -- o ? 0. o q:-e le*'« a ---«« co«t:'.'lição. H

LeRIa 5.3.6 Sc ?1711 al'co a C .A saías/a: r'5.2/),1 fnz 7'(/açíio íl íz' e rl e/l/(io e/e f077Zirzl/rz

safio/azenha em 7'c/açâo a :z: c ll'

Prova: Se =(a.) = 1. o I'eslilt.a(lo é óbvio. Suponha quc a'(a) = 0. C:onio rt satisfaz
(5.2/)) em ielaçào a .l e 11. t;(a) $ 0. Se ê'(a) > 0 eilt.ào a sai (le 7' pot' (5.:3). À'las:
-Z(a) ? c-ó ? a. ou seja. t'(a) = t(al + o 5; 0 o que leva a uma confia(lição. H
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Lenda 5.3.7 a'' r= #,l e ll' saías/azcm r.5.ecJ

Prova: Observe que Jr(u) não depende do potencial. Seja t, C J,(tz) e suponha poi'
absurdo que ]'l'(t') < H'(?1). Como n(?,) ? 11(?/) segue que ?f C T. Z' C Jr(tl) -- T. ll'(?') =
IKt')+H{(t'l- ll(4')-+ cl- Po':t«}to:H(u) -- n(1:) < Q . Elas, por out io !odor-H(t,)-lKt'tÊ
a. ? a, o que leva a uma contradição. H

Se a. = a e«tão o arco e = (s,Z) satisfaz (5.2b) em relação a z e ll'
#) e ll' é um par admissível

Nesse caso. =.'

Se o. < n então o Algoiitlllo Int.erro é exe('uti\.(lo novamente com ente'a.das = . TI'.c
Observe que o conjunto (los arcos ind\tzidos poi T 110 novo digrafo auxiliar /7: é o mesmo
que era induzido poi T em /7,. Entretanto, a de6litiçã.o de a garallt.e que em /7'. existe pelo
menos um ?\i'co sa.indo de 7'. que sei'a azul, bi'a.nco ou veilnelho dependendo de c}, sei' Igual a
a.,aó Oll o,. Isto mosto'a. que 7'' = {u C \./ : exist,e un] caminl]o o]'lenta.do de Z a. t en] //,.}

inclui ploprialllente T. Logo, a.pós no máximo lz -- l it.orações, ou obtemos a. igual(lado
o :: o. Oli encontt'a.mos iim ca.minto orientado de Z a. s. i'ecaindo ]lo Clamo l.

Os lemas e ;\.s observações anteriores mostram (luc o Algoritmo Inteiro pala. e est.á
corneto.

A segtiii descrevemos como é o algoiitmo mais geral que resolve o (Pedi) ut.ilizan(lo
o Algoritmo Int.eino como subiotina..

Algoritllio AF
Entrada: uni cligrafo -D = (V. .4),

uma. família ent.lecoit.ada .F C 2t
uma. ftmção inteira b submodtllai sobre nlenll)los entrecortados de .F
uma. função custo c : Á --} R+ e
uma solução viável ;z' do (PEGr).

Saída: ujlla solução ótima a' do (PEGA).

ll = o;
Para cada. bico c = (s, Z) € .1 fa.ça

Se H(Z) -- ll(s) < c(e) e ](e) = 0 e«t,ão
Pai'a. cada t, C 1/ dcteiiiliiie J,(t,);
Aplique o Algoz'it.nlo Intei'lio com ejit.Fadas i7-

Seja .z:'. rl' a. sai(l?\. (lo Algoz'itnao Int.ei'not
T ::: .l-': rl := rl'

Devolva 7 e Fale

rl e e;
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Note que durante a execução do a]goritmo a solução prima] a' é (0-]) independente
da integralidade do vctor c. Se c for inteiro então o pot.encial n será inteiro durante a
execução e port,cinto, pelo Lema 5.2.4 obtemos uma solução dual inteira ótima. (y,;) do
dual de (PEGA). Esta.s observações completam a demonstra.ção do Teorema 5.1.2 no caso
particular en] que /'' é uma. família entrecortada.

5.4 Complexidade do algoritmo

Para. podcrnios tttilizat o a.lgol'itmo da Seçào 5.:3 precisamos det.crminai o coiljunt.o
J=(t}) pal'a. cada. vértice t, em (lua.l(suei' passo int.eimediá.rio, Oli seja., l)ieclsamos de um
oi'óculo que decide. dados ?l, t, C \,', se cxist.e ou não um i,V-conjunt.o justo em /'. Podemos
optei' tal OI'á.colo se tivermos à disposição unia subiot.alia pat'a nlininiizz\i uma função
submodular, ou mellloi, minimizar' c(B) = Z,(/3) -- À..(/3) :opte ?,E-conjuntos B de /'. Se o

mínimo for negativo então r não é solução viável, se foi zelo então existe uln ?,T-conjunt.o
justo e se fo[ positivo ente.o ?z C J,(u). Suponha. que t.erros disponível iii]] oiáctilo O (lue
minimize e cm no máximo /]. ])ossos.

Podemos determina.i J,(t,) em ?z/} pa.sãos para uin vélt.ice fixo p. Pois.alho, podemos
determina.i todos os con.juntos J,(u) em no máximo ll.2/z. passos Supondo (lue lll = O(7?.2),
podemos construir o digna.fo auxilia.r -H, em O(71.') passos-

O Passo 2 do Algoiitmo interno consiste em piocttiai un] camiilllo orientado sem coifas
de Z a s em -H,. Isto pode sei' feito cona o bem conllecido método de busca. em lai'guia. (ltie
vai rotula.ndo a partia de Z os vértices atingíveis poi ele cn] .f/,. Se existia uill caminl)o
orientado de { a s então a busca. automaticanient.e encont.ia um caminho seno coifas.
Seda.o, T será o con.iliilt.o dos vél'vices rot.usados. Essa busca pode sei leia.a em O(772)
passos.

Ainda, se ocoi]ei o (aso en] (ltie o. < a durante a execução do Algoritmo Interno e
est.e fol usa.(lo novanlent.e com enfia.das :z' e H' então os rótulos dcteiniinados pieviameilte
podem sei reutilizados (pois T C T'). O novo (ligrafo auxiliam ol)tido nada. mais é do (llle
o digrafo auxi]ial /7,. ant.eiioi com a.]guns bicos insciidos e removidos entre 7' e T. A
complexada.de t.ot.al (lo Algotit.mo Int.fino l)o(le sel liinit.a(la l)oi O(772 + 71.2/1.).

Como o Algolitnlo Int.eito é usado no má.xim0 771 vezes. uma solução ótima (le(PE(;i)
pode ser deter'minada cn] O(7?z772+mn2/l) passos stipotldo (]ti(' o oráculo O está dis])onível
e temos cima solttçào viável(0-1) inicial.
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5.5 Solução viávelinicial

Nesta seçã.o vamos estudam
(PEGr).

o problema de encontrar limo solução viável (0-1) de

Teorema 5.5.1 Existe uma solução t'iátcl {0-1) dc (PEDI') se e soTncnte se

>ll: /,(xi) ? -óo(U .x'i) IS.'l)

pítra m.e]nt)t'os (ljsj]].]lt.os X. XK ({e F

Prova: /Vecessilda(/c. Sc # é uma. soluça.o viá.vcl (le (PEGA') então

>ll: z,(x;) ? >: À,(.x'.) À,(U .Xi) = P..(U .Vi) Ó,(U Xi) ? Óo(U X; )

Su#cÍê7}cia. Suponha que vale (5.4). Vamos i'aduzir o pl'oblema. dc ellcontiai' uma
solução viável (0-1) de (PEGr) a. um outro pior)lema. de Edmonds-Giles.

Seja Z)' o digrafo obtido a partir de Z) acrescentando-se um novo vértice : e l.41 llovos
arcos da. seguinte forma: pa.ra cada vértice t, C y coloque óo(z,) arcos novos (z,t;).

Para. cada B C / seja Z,'(.B) = b(B) + E,.Bõo(t,). Claramente Z,' é subnlodulai
sobre membros entrecortados de /'. Além disso, como .5o(Z?) = IÁb(B)l $ E,.B -5o(t,) e
b(.B) ? -- 5o(Z?) por (5.4), segue que Z,' é não-negat.iva.

Observe que / é uma. família. entrecortada. de subconjuntos de l.' + : e b' é submo(Itilai
sobre meml)ros entrecortados de .f, interpretando apoia. \'' + : como conjullto base. Seja
c' C {0, 1J'l tal que c'(a) = 1 pala cada. arco novo a. e c'(a) = 0 para cada arco original a
de.D

Seja. .AT' a. matriz dc incidência. de /y em relação a .F.
de Edmonds-Goles.

Coílsidere o segliinte])iol)lema

niax c/a'
s.a, N' T < \)'

0 <;i' < l
(Pa -: x )
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Sem peida de meneia.lida(le. suponha que # = (al,a2) onde os componentes de =ti e ]2
cota'espondem aos bicos originais e aos arcos novos, i'espectivamente

Afirmação O sisíelna origina/ le7n ?/reza se/ração uiáue/ se e somente se 0 7zo?;o p7'0Z)/erma

rPallzJ Zem um« s./uçá. «í.í.,e/ -: = (:"-,a2) /a/ q«e a(a) = 1 p"'a Zod. a,'c. "'''' «
Prova O resultado segue facilmente observando que

À,l-a) = À,. (B) + ,X,,(B) $ Z,(B) + }: óo('')
u€B

H

}: À,(.\'Í )

Vamos lnostrai' agora que existe unia ta] so]ução viável r (]e (Paul). Pala isso, basta
mostrar(lue(Paux) tem lama soluça.o ótima. de cust.o l.al. C:omo b' ? 0: o vetar nulo é uma
soluça.o viável (0-1) cle (Pa.tix). Aplique o algoiitmo da Seção 5.3 ao novo problema. com
solução viáx,el inicial .l:' := 0 e pot.encha.l H' = 0. O algoiitmo devolve 1: e rl satisfazendo
(5.2abc). Suponl)a que exista algum arco novo e ' (:,?z) tal que a'2(e) = 0. Observe
que no início do algotitmo apenas os arcos novos viola.vani (5.2b), poi'tanto, durant.e a.
execução do algoiitmo o potencial em z é nulo, ou seja, H(z) = 0. Além disso, z2(e) = 0
e (5.2Z,) imp]icam que r](tl) > o. Logo, o conjunto X = {1, c \' : r](t,) > 0} não é vazio.

Pelo Lema. 5.2.3, .X é a. união de conjunt.os just.os disjuntor .X'i , . . . , .X't. ou seja., .\' = U .V.-

e Z,'(Xi) = À,(Xf).

Por(5.2aZ)), não existe nenhum Rico original a com :ilal= 1 entraíldoeni -\' e nenhum
arco original a com al(a) = 0 saindo de .X. Então EÀ.;.(.Xi) = À,,(U-Xi) = À,.(X)
---5o(X). Além disso, como :2(e) = 0 temos que À,,(.\') < E,C.v óo(t,).

Portanto

À,(x) À,. (.\') + À..,(.v) < õo(-x') + }l: óo(t'),
t€X

de onde segue que Ei Z,(.\'f) + E..x óo(t,) = Ei b'(-Vf) < --óo(.X' 1 + E,. v 5o(t,), ou seja,
Ei Z,(Xf) < --óo(U.Vi). Alas isto conta'aria (5.4). Poi'tant.o, z2(a) = 1 para cada arco novo

A demonstração acima mostra que se tivermos iim oiá.Guio (lue decide. dados ?l, t- C \-
se existe tim t,T-con.jtint.o /,'-.justo (em relação a. ]') de .F. ent.ào podemos encont.iai unia
solução inicial de (PE(l;i) ttt.ilizando o algoiit.mo da seçào ant.ciior.
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5.6 Famílias cruzadas

Vamos provar nesta seção o Teorema. 5.1.2 no caso mais geral em que a família .F'
de subconjuntos é cruzada. Veremos que o algoritmo descrito anteriormente pode sei
estendido. A idéia por trás desta extensão é associar a família cruzada .F' e a. função /)'
submodular sobre membros cruzados de .F' com uma. família entrecortada .F e uma função
6 submodulai sobre membros entrecortados de /' de modo que os conjuntos das soluções
viáveis dc(PEG) e de(PEGr) sejam exatamente o mesmo. Deste modo, podemos utilizei
o algoritmo descrito para resolver (PEGr) para resolver (PEG).

O seguinte teorema mostra como obter /' e b (veja Frank j1982ll

Teorellaa 5.6.1 Sejrim F' Ç o-v um.a J'n.miai.a cl'u lida e b' Mula .função suba od.u.Inl' snbl'(
membl'os cl'uzn(los de F' . Seja

F {.v .v # g, .x - n .x;, x: . .F', 'í. n ]'. 0} u {l''}

Em oti.t.I'as })alaul'as. F -- 4.v } co-n.sisa.e dos con.julttos n.ão vazios obt-i(los ]lal' {lttet'seção dc

algulls mernl)I'os co-disàuBt.os (te F'' . Seja

Z,(X) nl>j: Z,'(.X'i) .x - n .v., .x; . .r', X. n 'í, 0}

e seja b(v) = Q. Ent.ão F é uma jalíttüia en.t.recortada e b é sub nodltlal' sobre i71enlb).os

enírecoz'lados dc /'. H

Suponha a.gola que em (PEG), Z,' é a. dada função sobre /'' e elli (PEGrl, b e .F sâo
como definidos pelo Teorema 5.6.1. Denot,e por Pi e P2 o conjunt.o das soluções viá.vais
de(PEG) e(PEGA), respectiva.mente

Lenda 5.6.2 Pi = P2

Prova: Como .F' Ç .F e /)(B) $ b'(B) para B C .F' t.emos que /'. 2 P2- Poi outro la(lo
se z C P] e B C .F temos que

b(B) E Z,'(.\'í) ? E b(.Vf) ? E À. (-Xi)

-À.(U -\'i) = À,(n -Vf ) = .\,(B)
E ,\,(-\'f )

lõ.a)

pala. algtms .\f C .F', on(le .B :: nxf e Xi n .\'j 0. Logo. ]: c P2
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Lema 5.6.3 Para B C / {\''} as seg?l nfes a./irnzações são eqtziua/entes.
(QI B é b-jusl.o

(b) B é a. int.etseção de alguns membros b'-jlLstos de F'
(c) B é a int.erseção de alguTts membT'os b'-=justos dois Q dois co-di.s=luntos de F'

Prova: (a)--,(c) seg«e d. (5.6). (c)--,(b) é trivial. Pa:a -r que (b)--,(a), seja -B = Í).Xí
onde cada Xi é um membro b'-justo de .F'. Se entre esses conjuntos Xi existirena dois
que se cruzam, ente.o eles podem ser substituídos por sua inteiseção que é um meml)io
Z)'-justo de .F'. Podemos ente.o supor que quaisquer desse dois conjuntos não se c]uzan]
e como eles devem tel interseção não-vazia, segue que eles são co-disjuntos dois a. dois.
Então Z,(B) $ E Z,'(-Ví) = E À..(Xf) = À,(B). Por (5.6) seg«e que b(.B) = À,(B). H

Ao considerarmos o Temi'ema 5.6.1 e o Lema. 5.6.2, vemos que para. resolver o pi'o
blema (PEG) ba.st.a. iesolvei o pt'oblelna. (PEGA) enl i'elaçào à função Z). Do ])oito de vista
algoiítmico a principa.l (dificuldade consist.e en] tias)alllar com a nova função b (lua.n(lo
apenas a fullção b' foi especifica.da, e a de6lnição de /) é lml talho complica.da. Entretanto,
vimos que o algoiitmo não utiliza explicitamente os va.lotes de b. Precisamos apenas do
orá.cubo O. O seguinte lema naostra que esse orá.colo está disponível supondo que o orá.cujo
equivalente pata J:'' e b' está. disponível.

LeRIa 5.6.4 Dados z C Pi = P2 e ?l,u C \'. e=isle ?lln. uii-conjlzn/o b-.jüs/o dc /' se (.

somem.te se existe ILm. un-conjtLn.t.o b'-jltst.o dc J''

Prova: Seja -B' «m ulZ-con.junto b'-justo de /''. Então Z,(B') $ Z,'(B') = À.,(-B'l $ b(B'),
ou seja, -B' é b.justo. Pol outro lado, seja -B um t,E-conjunto Z,-justo de /'. Pelo Lema 5.6.3,
B é a inteiseção de alguns menabios Z,'-justos de .F'. LTm deles é um t,T-conjunto. H

O Lenda. 5.6.4 mostra que pala obtermos ]m]a. solução :z e un] potencia] ]] satisfazendo
os três critérios de otimalida.de (5.2), o algoiitmo desenvolvido para famílias entre(orla.das
pode ser utilizado della nenhuma moclificaçâ.o pala. fa.nlílias cruza.das.

Pal'a completa.amos a demonstra.ção do Teorema 5.1.2 precisamos mostrei' como obter'
uma solução y' do dual e que y' é inteiro se c fol inteiro. Seja. y uma solução do problema
dual de (PEGr) construída como na. Seçã.o 5.2.

Se y(B) > 0 t.enlo- que B é um conjunto /)-jtist.o de /. Pala cada B € F tal blue
y(B) > 0 fix' ««.a '/".".7,«fçâ. n B. o«.l. o: «n.i««tos B; são co«.i««tos b'-.i«sãos
de .F' dois a. dois co-dis.iunt.os (ve.ia Lema. 5.6.3). Pata cada B' C .F' seja. .y'(-B') = EB y(J?)
onde a soma. é feita sol)te t.ocos os conjuntos B C .F em (lue B' aparece na. decomposição
de B. Não é difícil mosto'ar que 3/' é uma soltiçào ót.ima do pt'oblema dual de (PEG)
(satisfaz os cliLéiios(le otimali(lado(5.1)).
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Isto completa. a demonstração do Teorema 5.1 .2. Para obtermos uma prova. coilst.iut.iva
resta. nlostiar como obter algoritmicamente os conjltntos Bi.

Lema 5.6.5 Um con:j?177fo Z,-jz/sío -B, para o qi/a/ o Àiperyra/o {J,(tz) : ?t C B} í cancro
pode ser obtido coustT'tttiuamente colmo a intersecão de membros l)'-ãttstos dois a dois cn
disjuTLtos de F'

Prova: Como já vimos, J,(t]) = {u € y : não existe u8-conjunto b'-justo en] /''}. Se
Z? = J,(u) pala algum ?! C B então usando o oráculo O podemos expressar J,(zl) como a
inteiseçào de algtms membros b'-justos de /''. Pelo Lema. 5.6.3 podemos obt.ei algoiitmi-
camente J,(TI.) como a intei'seçà.o de memt)los /)'-just.os dois a. dois dis.Íiintos (le .F'

Supon])a a.gola. que .\'. y sã.o dois meml)ios /)-justos cruzados de / e que temos melnblos
b'-justos co-dis.juntos .\'f e }j de .F' tais que .\' = n.\'f e }' = n }li. Eiltã.o

.Y U} n(z : z .\'í U };, .X'i . }3 s' ':--za:«)

Como qua.lquei conjullto Z é b'-justo podemos aplicam o Lema 5.6.3. Portanto, po(lemos
obter X U } como a, interseção de membros /)'-justos dois a dois co-disjuntos dc .F'

O resultado segue por induçã.o pois {J,(tl) : lz € B} é conexo

Seja n o ])otellcial devolvido pelo algoiitmo c seja. \'; cleíiilido como na sacão 5.2.
Lembramos que K,(\4) é a coleção dos componentes do hipergiafo {J;(tl) : u C \4}. Se
y(.B) > 0 ente.o -B pel't.ence a alguma dessas coleções e aplicando o Lema 5.6.5 obtemos
os conjuntos Bi descritos anteliolment.e.

O correspondente t.eoiema de viabilida.de pa.ia. famílias cruzadas segue do Teorema. 5.5. 1
e do Teorema 5.6.1 .

Teorexala 5.6.6 E=ist.e Tuna solução viável (0-1) de (PEG) se e s«nt.elite se

i,'(.\'íj) ?E óo (U .x'i)

para con.juntos dÍsju)it.os não-llüzi.os X\, . . . , Xk (não necessal'iaTnen.{.e ent F') onde cada

Xi e a iltt.erseçao de InCuLTos d.Ols n dois co-disjuntor Xij de J' , ] = L, . . . , k.i.

No caso de fai)tílias cruzadas a const.rtição kit.a no Teorema 5.5.1 para. constliiii í\l-
golitmicameilte uma. solução viá.vel cle (PEGA) não pode ser a.plicada. aqui. Unia família
citizada. /'' cle slibcon.juntos de v não é necessai'iament.e limo. família cruzada. de sul)collj-
untos de \' + .-.
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Frank li0841 descreveu um algoritmo polinomial pata encontrar uma solução viável do
problema. de Edmonds-Goles no caso mais geral (com a restrição .f $ :t' $ g) supondo a
existência de um oráculo eficiente que minimize b'(B) -- z??(/3) sobre oT-membros de /''
onde m é uma função modular qualquer. Este mesmo algoritmo pode sei' estendido pat'a
resolver o Problema de Edmonds-Goles na sua versão mais geral (maiores detalhes podem
ser encontrados em Fiank j1984al).

5.7 Aplicações em orientações de grafos

Vei'emos nesta. senão vá.rias a.placa.ç.ões do Teorema 5.5.1 e do Teoicma. 5.6.6. Clamo
já mencionamos, o teorema. de Edmonds-Gilcs inclui valias t.eoremas mini-ma.x en) oti-
mização coma)inatória. Va.mos utiliza-lo atola para most.rat resultados relativos a ori-
entações de gl'aros (mistos). Vamos supor que os giafos (lesta seçã.o nào cont.êlla laços

Seja. G = (v.E) un] gi'a.fo não-orientado e / iinla. função int.ena. dehnida. sobre unia
família.F de subo.onjtintos de \.''. Considei'e o problema (le (lc('edil' se existe uma. orientação
D de G tal que po(.X ) ? l(X), para. todo .X C .F. Quando exist,e uma. tal oitenta.çà.o D
dizemos que 1) é uma. boa orientação de G.

Em geral est.e pool)lema é .A/'P'-completo mas para. certas classes de funções / o pio
blema. pode ser resolvido (exist.e uma boa ca.ract.eiização ou um algoiitmo polinomial pala
encontrar uma boa Orientação).

Uma função / definida sobre subconjuntos de v é convexa (em 6,') sobre ulll pal
X, y Ç v se

/(.\') + /(}') $ /(.x u }') + /(.x' n }') + da(.\', }').
Em pa.rticulai. (leal(ltier funçã.o supelnlodulai é convexa

O seguinte insultado nã.o trivial já. mostra. uma aplicação do Teorema 5.5.1

Teorema 5.7.1 Seja F uma .fa.mina.a. en{.recortada de sllbcon.jtln.tos de péT'ti.ces de um gra.fo
G = (y. -E), .«de ç) g /' ' \'' C /'. Sd« / «m« ./}.«çõ' c'"''e'« s.Z,« /'«''« .«f"c.,./ado.-
de F tat que tl.\') = Q. Então (l; lem. llmíl orãeTltação D {al qut

Po(X) 2 /(.X'), l)nl'a {o(to X c :F

se e som.e71,/e se

para conjlintos do .s a do s d.{sjiíntos \q
com e:rirem.os enl d.i.fcl-eiitfs X.'i.

\''. {lr J. nlldf e. d.e) ota o número de arestas
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Prova: .Necessidade. Se .Z) é uma orientação qualquer de (;r então cr

po(X) 2 /(.V) para .V C / então o resultado segue
E PO(\'l-). Sc

Su#ciê7zcía. A collstrução abaixo é típica dos problemas que il'emos estudei'. Seja
1) uma orientação qualquer de G. Defina b(X) = po(X) -- /(X) para todo .\' C .F.
Claramente, /) é submodular sobre pares entrecortados de /. Então l), .F e b defillem uma
instância de(PEG). Suponha que # seja uma solução viável(0-1) deste problema. Denota
poi Z), o digiafo obtido a partir de Z) invertendo a orientação de cada arco en] Z.) tal que
z(a) = 1. Ente.o

Po;(X) = /(.V) PO(.X') ? /(.V), pala t.odo X C .F

De modo a.diálogo, se tiveilrlos unam boa orient.ação de (I' po(lelllos ol)tei uma. solução viável
(0-1) de (PEG). Usa.ndo o Teor'cma 5.5.1 o i'esult.ado segue. H

Notação. Da.do u]]] digna.fo D :: (\'/, Á) e =z' C {0, 1 }.a (lenot.amos poi .Z.).; o diria.fo obti(lo
a partir de D substituindo cada arco a = (lz, t,) C ,4 tal que a:(a) = 1 por um bico ieveiso
(« «)

Grafos À--orientáveis

Estudaremos apoia o problema de encontrar orientações k-aresta-conexas (le giafos
(mistos). Esse problema é unia. generalizaçã.o do problema (le encontlal orientações foit.e
mente conexas cle um giafo misto que foi esta(lado no Capítulo 4. O Teorema. cle N'lengei
mostra que um digrafo -D = (\C .4) é X'-atesta-conexo se po(Z?l ? X: para todo 1) C B C l
Dizemos que um grato misto é k-orientável se possui ullla oi'ientaçào Ã:-ai'est.a.-conexo.

A pioxlma a.plicaçã.o (lt]e veieinos e u] ]a (lenaonstiaçào de uin raDIoso teorenaa. (lc Nasal
Williams j10C01. Esse resultado caractei iza cluando um gtafo não-orientado é Ã-orienta.vel

Teorema 5.7.2 (Nash-Wílliams, 1960) Uzrl gra/0 7z.io-oz'/e7z/ado 6' á À'-oz'áen/íít,e/ s(
e sonze77./e sc (/a(B) ? 2t para lodo g C B C \.'

Prova: Se G é Á-oiient.á.vel então é ól)vio que (/a(/3) ? 2À: pa.ra todo Çi C B c \

Suponha agora que (/a(B) ? 2X' pala ç) C B C \.'. Seja D = (\'. ,4) uma oiieilt.açào
qualquer' de G. Sejan] .F' = 2\' {0, \./} e /)'(.V) = po(B)-- Ã' ])a.ia todo B C .F'. (llollsi(lote
o seguinte síst.ema:

À,(B) $ ó'(-\'), pa« to'lo B C .F'
0 < iz' < 1.
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Seja =' C R't tal que a,'(a) = 1/2 para a C .A. E fácil vei que .X,,(B) 5; /)'(B) = po(BI -- A'
pata -B C .F'. Oli seja. a'' é limo. solução do sistema. Pelo 'J'eol'ema. 5.6.(i, existe uma solução
(0-1) z do sistema acima. Ente.o D. satisfaz:

PO, (B) PO( -B) À,(B) ? À-, para todo g C B C \

ou seja, -D., é Ê-aresta-conexo Portanto, G é X'-orientável

As provas dos Teoremas 5.7.1 e 5.7.2 mostram a técnica geral pa.ra se obter resultados
sobre orientação de giafos. E importante notar nessas demonstrações o uso do fato da
função p(Z?) sel subnlodular. As idéias acima podem sei aplicadas eni problemas de
oi'tentação de giafos iníst.os, corno veremos a segtitr.

Vamos mostlai (lue o problema. de encontiai uma otientaçã.o Ã:-atesta-conexo. de um
grato misto A/ = (1,'', E', .4) pode sei iedtizido a. um problema (le E(Imonds-Goles. De fat.o,
podemos lesolvet lim problema. tim pouco minis geral.

Suponha. que pala cada. atesta. e = lzu C E temos llm custo associado a. cada ])ossível
orientação de e: c(tl, t,) e c(o, ?l). Qtieiemos encontiai uma oi ientaçâo Á:-aiest.a-conexo d'
.A/ cona custo mínimo.

Suponlla. que .4/ = /) U G'. Seja. Z)' = (\'=Á') um digiafo obtido a paltii dc (,' =
(\,', E) oriellt.ando as t\.Festas de G da. seguint.e coima: (la.do e = (?1,t,) C E, se c(tz, ?') >
c(u,u) então orient.e c de ?l pai'a o ((tt,u) C H'), e se c(tl,t,) = c(t,,t') então oi'iellte (
arbitrariamente. Seja c' C R4 um funçã.o custo ta.l (ltie c'(a) = c(tl, t,) -- c(u, 11) pala. to(lo
a.rco a = (u, t,) C .4'. OI)serve qtle todos os ctlst.os são não-negativos.

Seja F' = 2'' {0, v}. Para. cada. B C /'' seja

Z,'(B) PO,(/3) + Po(B) A:

Então .F' é uma família cruzada. de subconjuntos de \,' e b' é submodulal sobre pa.res
cruzados de .F'. E fácil vei que D', .f', b' e c' formam linfa. instância de uni PI'oblelna. de
Edmonds-Goles, que chamaremos(PEGk).

Além disso, se =z' é cima. solução viável (0-1 ) desse prol)lema então o digiafo D;. = ( \' Z)
satisfaz a seguinte piopiledade:

Po}(B) ? À' - Po(B) pala todo 0 C B C \

Isso implica. (lue o diglafo Q, = (\': H U L) sa.tisfaz

PQ,(/3) Po! ( /j) + Po(B) 2 Ã' pata. t.odo 0 C B C \

ou seja, Q, é uma oiient.anão A:-ai'esta.-conexo de i]/. Nào é difíci] vei (Jue uma solução
ót.ima do (PEGk) coiiesponde a cima oiient.anão A-alest.a-coilexa (le ctist.o mínimo.
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Para podeiilaos utilizar o algoritmo de Frank, precisamos de um oráculo que de('i(le
dados u, t, C \' . se existe um tzD-conjunto Z,'-justo. Como

b'(-B) - À.(B) PQ;(B) - k,

podemos utilizai=-um-algatltma-de faixa n:láxuilnpal:a deck(h: se enr Q. emste}):rt ++
caminhos Orientados de ?l a u disjuntos nos arcos.

O único ])ioblema. reside em encontiai uma soluça.o viável(0-1) inicial. O Teorema. 5.6).6)
fornece uma caracterização de gratos mistos k-orienta.fieis, mas como vimos, a demons-
tração desse iestiltado não fornece um algoiitmo polinomial para. encontrar unia Orientação
k-aresta.-comera. de iil l grato misto. Ent.retant.o. observe que .se 7)?/dermos I'eso/-ue?' o 7)ro-
blema de cncoill-t'ar illl a ori.eTlt.ação k-a.resta-co-ne.ta de ltni gl'a.fo tido-ol'icllLad.o então
podem,os resoluel' o pl'oblenlü d,e encontl'al' lama orientação k-aresta-cone:ta (le \Lm gl'nlo
misto .A./. Basta. tomai c(u,t,) = c(t,,tl) = 0 pa.ra. ca(la. atesta f = ?lt,, e c(tz, i,) = 0 e
c(u,u) = 1 pa.ia cada algo a - (u,t,). Toma.ndo o giafo slll).iaccilte // de 11/, iecluzimos
nosso ptob]ema. ao prob]ema de encontiai uma. oiiellt.anão X:-atesta-conexo. de ]l/ dc cust.o
míninao: .A/ telll uma orientação X--al'esta.-conexo sc e soment.e se /7 tem uma oiient.anão
#-aresta-conexo.de custo zelo.

Se tivermos uma. orienta.çã.o Á:-a.resta.-conexo. de // podemos utilizar o algoiitmo da
Seçã.o 5.3 pa.ra. iesolvel esse problema. Como o oráculo está. disponível poi meio de um
algoritmo de íltixo. podemos iesolvel o prol)lema. pol meios puramente cotllbinat.ócios.
Veremos na. próxima. seção um algoiitmo combina.t.ócio pala obter uma orientação A-
aresta-conexo. de um grato não-orientado.

Podemos obt.e] ouvia. meneia.liza.ção inteiessallte (lo problema de encontii\i uma. ori-
entação Ã-aresta-conexo. Sejam ?),q C ZÍ. Coilsidcre o problema cle encontiai uma ori-
entação k-aresta-conexo de um giafo não-orientado 6T' = (\''; E) tal que p(t,) $ p([,) $ q(t,)
para todo t} C \,'. Seja / uma funçã.o (]efittida sobic .F' dada. poi:

&

max(#, p(«) )

m«(É, dC (., )

se ] < 1.V < v
se.V

q(«)) s. .V = \'' - '-

l

/( .v ) IS.'í)

Seja D = (\,', ,4) uma oi'tentação qtialquei de .A/. E fácil vei que Z,'(-B) = po(BI /(27)
é uma função submodttlar sobre pai'es cruzados d(. .Fr :: 2t' -- {0, v}, pois se .Y, }'' se
cruzam ent.ão l < 1.\'l, lrl < lvl -- l e portal)t.o /(-\') = /(}') = X:. E fácil vei que uma
soluça.o viá.vel do sisa.ema (le Edn]onds-Gilcs cona Z). .F' c /;' (lcsci'idos acima ('oii'cspon(lc
a. uma orienta.ção A'-aiest.a-conexo tal que p(T,) $ p(t,) $ q(t') pala to(lo t, C l.'

Do naesmo nlo(lo podemos a.])licai o algoiitmo da Senão 5.3 pala. encontra.i lmla oii
ente.çã.o de custo mínimo. Neste caso. o oiáctilo O ainda est.á disponível pois o nlínin)o (lc
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{PO( -B ) À,(B) /(B) B ?lD-conjlmto de /''} é igual a

Í mín(po;(B) -- k : B «D-conju«to d. .F')
min l po;(u) -- p(u)

l Pp,(v u) -- dG(t,) + q(u)

e como já vimos isto pode ser obtido por um algoritmo de fluxo. Pode-se generalizar
a construção acima pala obter orientações k-aresta-conexas de gratos mistos de custo
mínimo com restrições nos graus de entrada. Para isso basta modificar ligeiramente a
função /. Como essa construção não apresenta nenhuma idéia nova deixamos os detalhes
a cargo do leitor. Entretanto, cabe observar que o algoz'itmo ainda precisa de uma ori-
entação inicia/. Como no caso sem restrições nos grátis, ta.l soluça.o pode ser obtida. se
soubermos encontram uma orientação k-aresta-conexo. cona iestriçã.o nos graus de um giafo
nã.o-orientado. Na próxima. seçã.o veremos como esses pool)lemas podem sel resolvidos.

5.8 Orientações de gratos não-orientados

Vamos estudar aqui eil quc condições um gi'afo nã.o-orientado C]' = (\'/,E) possui unia
orientação D tal que po(.\') 2 /(X) para. g C X C \,'. quando /(À ) é convexa« Da
demonstração desse insultado obteremos ui[[ algoritmo ])oli[[omial ])a.]a. encontrar uma
orientaçã.o X;-aresta-conexo de um gra.fo nâo-oi'lenta.do. Como já menciona.mos, sa.bando
resolvem este prol)lema no caso em que /(.X') = Ã: podemos encontiai uma. orientação
b-aresta-conexo de un] grato misto.

Teorema 5.8.1 (Frank, 1980) Sda G = (\'',E) ?tni gra/0 pião-oríe71/ado. Sda / ?Ilha
/unção co« el:a en, G {«l.i?.a «ão-«eg«Zi« ía/ q«c /(0) = /(1') = 0. E«tão ea:is/e ««,«

oráenlação .O de G = (\'', E) fa/ que

PO(X) 2 /(X) ?)al'a /odo 0 C .X C l/ IS.8)

se e somente se 7)az'n. /oda /)a.rliçâo l/
entremos em d{.fel'e nes l,''i sat.isja=

\á u \,q u U \.; o n.?fine?'o de ares/as e. corri

e. ? >: /(\4)

.. ? }l: /('r; l.s.i o)
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Prova: Arecessfdadc. Em un} digiafo o número de bicos com extienlos em difeientcs \,I's
é igual a EÍ.. p(\'l). Se tivermos uma. boa orientação D (ou seja. D satisfaz IS.SI) eiltào
XI.. po(\41 ? /(1'i) e vale(5.9).

Se existe uma. boa. orientação em relação a / então invertendo o sentido dos bicos
"es?! grieptaç+jS? obtemos uma boa oríçplgç4g em ]çjaçjjq q {tl:} ) = !(:} ): Pç?!ta11Ço, ($.91
também vale pa.ia /', o que implica que (5.10) vale

Su./icÍé?zcáa. Antes da demonstração convém fazei três observações

Se / é convexa em G então / é convexa em qtialquei supergrafo de G

Se exist.e uma. orientação Z) c uma pa.rtição v \'l u U 1./1 tal quc

po(lá) = /(\á)- 1, Po(\4) =/(1.'}), i= 2,

então esta. pa.ltiçào viola (5.9).

i IS.i i)

Se existe limo. orienta.çào 1) e uma pai'tição \,' = 1.,; U

Pn(vt)=/(vl) 1, Pp(\'i)=/(vf). ;=2.3..
U \,l tal (luc

/ ( .5 .] 2 )

então esta ],a-tição ',io1. (5.10).

Vamos mostra.l apoia que se G' possui limo boa orientação e foi obtido a parir dc 6-'
ao duplica.i algumas arestas, então após a lcmoção de unia. das giestas duplicadas em (]''
o giafo resu]tante ainda possui uma, boa orientação. ]st.o piava o teorema pois po(lemos
duplicam todas as giestas de G e obter unia boa orientação do novo gra.fo oiielltando cada
atesta e sua có])ia. em sentidos opostos (p(.\') 2 /(-X') segue (le (5.9) e do fato de / sei
nã.-negati«).

Convém obseivai qtle un] gra.fo C;' obtido poi duplicação de giestas de G sa.tisfaz (5.9)
e (5.10) semp-' 'lue G o fizer.

Seja. # um gia.fo ol)tido de G ao duplica.r algumas aicstas de G e suponha. (lue /7 teillia
uma. boa. Odienta.ção, digamos D'. Seja. e = ab uma. aiest.a de E.f/ -- EG e se.ja G'' = // e.

Se a oiientaçào dos bicos de .Z,y ainda fornece uma. boa. orientação (}e G' então nada temos
a. prova.l. Senão, temos uma orientação D de G', Ollde existem alguns conjuntos .\' com
po(X) < /(.X). Tal orientação é chamada errada e tais conjuntos sâo chamados errados.

Supon})a. quc a odienta.ção de e = a/) em D' seja c' = (a,/)). Enlboi'a. a. oiientaçào /)

se.ja amada.. ela não ó "tão" mim pois

Se .\' C v é ei't'a(]o então pn(-\') = /(.V) -- ] l.s.t3)

OI)serve tambén] (ltic

/) l)eitence a to(los os coil.ltitltos ena(los (3.1 -1 )



74 CAPÍTULO 5. ORTENTAÇOESlÍ-ARESTA-CONEXAS

e que
a não pertence a nenhum conjunt.o amado. IS.iS)

Isto mostra que a interseção de conjlmtos errados é não x:azia, e que a unia.o de todos
os conjuntos errados não é igual a. v. Em particular, se .X', }' são conjuntos errados tais
que X gl y e }' Z X então X e }' são conjuntos cruzados.

De agora em diante vamos supor que D é uma orientação de G' em que o ntimeio de
conjuntos errados é o menor possível. Suponha por abstido que este nomeio nào seja
zero. Podemos escolher Z) satisfazendo (5.13)-(5.15). Vamos mostrei que isto levará a
uma contradição. Pala simpli6lcar a. notação, daqui em dia.nte escreveremos p(X) e d(.V)
en] vez de po(X) e dc,(X).

Antes vamos demonst.rai alguns lemas

Lenda 5.8.2 Sqarl ll''i, tíq dois c07z.j1[7?fos e7'z'idos e]i? /). En/(io I'l''l n t,i6 e lt':l U lt'2
tamt,ém sã. cona«to: e«I'«dos

Prova: Se I'P'i Ç I'l'2 ou ll''2 Ç ['V'i ente.o na.da. temos a piovat. Caso contrário. ]]'] e ]] 2
foimanl un] pai de conjuntos cruzados. Logo,

/(T'T/:) + /(llb) $ /(1' /: n TI/2)+ /(TI/- u Tt'',) + '/(ll''- , Tt',) IS.16)

Por outro lado, poi (5.13) temos que

p(it/-nT'r2) ? /(it/-nll/:)-l
p(T't/i U T'T''2) 2 /(1'1/t U l,I''2) l

IS.17)

Portanto, pela Proposição 5.1.1

/([,v-) - ] + /(1'1%) - ] P(I'rl ) + P( ll/a l (5.18)
P( I'yl n I'l'',) + P(IT''. u I't,'2 ) + al Tt/- . Tt'',)
/(I'l/- n ttG) - l+/(lv- u ttG) l+./(11/ .11'2).

As equações(5.16) e(5.18) mostram que cada desigualdade em(5.16).(5.17) e(5.18)
na verdade é uma. igtta.Idade. H

IJe\u& 5.8.3 Etll D a. llnião dp qlla.l(I'tte'i' 'n'unlel'o dc cora:)u-fetos p-t'l'nãos i'esuila c-lrl ulll
conliunto el'lado.
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Prova: Segue imediatamente do Lema 5.8.2

Vamos deilotai poi R a lmião de todos os conjlintos errados de D. Pelo Lema .5.8.3
R é eira.do.

Definição: t/í7rslíócoíil/lznM íiãõ tjaãa # de :t'' ójtma7em Zlt gr ;}(:$')

Observação. Se p(S) 0 então trivialmente ou S é errado ou S é justo

Lenda 5.8.4 Se S] e S2 são cona?znZos .juízos país q71e Si U SZ # \,/ c S] n s2 Z /?, e7z/ão
sl n s2 e S] U S2 são .j?lsfos.

Prova: A delnonst.iaçào é silllila.i' a. do Lema 5.8.2. Sc .ç'l Ç J' : Oll .':;'2 Ç .Si linda. tomos
a. prova.i. Caso conta'alia, Si e S2 sao cruzados. Ain(la. si n s'2 e .'i'i U S2 não sào ena(los
por causa. da definição de /?. Logo,

/(S] ) + /(S2) P(Si ) + P(S2)

P(Si n s21 + P(s'- u .s'z) + '/(5'- . .s'2)

/(S] n s2) + /(s- u s2) + d(.s'- . s'i)
/(.Si ) + /(.S2),

..It.,l. .....-.''vt)''v

Lema 5.8.5 Sc S],S2 são c07Üunlos .j?zs/os, Si us2 rz.âo é.j?/s/o c (.S'] us2)nR = ü en/ão
s.n s, = 0.

Prova: Segue imediatamente do Lema 5.8.4

Lema 5.8.6 S'c S' é .j?/s/o, 1,1/ é erra(/o, S e I'T/ sâo cl'i/:a(/os. ( S' a R e7?íâo ,s' n ll.' r
eFTa({o.

P I'ova: Temos (ltie

/l.sl + /(n') - l P(.S') + P( 11'')

p(.s' n I'l/) + p(.q' u ll'') + d(.s'. ll'')
/(sn ll ) - i+ /i.s u it ) - l+ ./(.s, il')
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de onde segtle que ])elo menos um dos conjtmtos s n I'l,' e .S U TT' é um conjunt.o etiado
N,las S Z R e poitant.o S U it.'' não pode ser errado. l

Agora. vamos tentei alterar a. orientação Z) de G' de modo que

l R deixe de ser um conjunto errado,

2. não seja criado nenhum novo conjunto errado,

3. as afirmações (5.13)-(5.15) continuem valendo

Se encontrarmos t.al orientação então pela piopiiedade nlininaa.l (le /l) ol)temos unia
contradição, o que demonstra o t.eoi'eiiia.

Vamos analisei' alguns casos

Caso 1. Existe ulll véi'tece a' # R que não pei'tende a nenhum conjunto justo

Então existe um caminho OI.tentado P em Z) de um vértice y C A' a z (pois uin conjunt.o
.B não errado com p(B) = 0 é ]m] conjunt.o jt-sto). Inveit« a orientação dos arcos e:]. P
Nã.o é difícil ver que a orientação obtida satisfaz as piopiiedades deseja.das.

Caso 2. Todo vértice = g R pertence a. algtml conjunto justo

Subcaso 2.1. Todo vértice a: g -R pertence a algum conjunto just.o dis.jLmto de R

Neste caso R é a união de alguns conjuntos justos. Os sul)conjuntos justos nlaximais
V2,-.-,U de7?são disjuntos pelo Lema.5.8.5, e portanto T/i = R,v2,. ,\,4 formam uma
partição de \''. Esta. partição satisfaz (5.1 1 ) e post.a.nt.o nâo sa.t.isfaz (5.9), unia. contra.diçào.
Este caso é impossível.

Subcaso 2.2 Existe um vértice : g R (lue pertence a. alguns (on.juntos .iust.os. mas

nenhum deles é disjuilt.o de R

Sejam A/1 ) , A/, os con.juntos justos miiiimais (ontei]do ]

2.2.1 Existe un x-ól-t.i(e y C A/. n n A/,n R

Ente.o não exist.e (on.iullt.o justo S tal que I' C .S' e y g .S'. Pois.ant.o exist.e lim canliilllo
orientado em Z) de # a l e invertendo a oiiellt.anão dos aias (leste (anllilho. obt.enlos unia
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nova oiientaçà.o de G' com as propriedades desejadas

2.2.2. JI/i n . . . n .A/, n .R = 0

Isto é e(luivalente a

.A/i U u a/, 2 x. (5.19)

Pela minimalidade dos .A/í's, pelo fato de z g .R e pelo Lema 5.8.4 temos quc
y, o- seja,

N4i n À'lj ü pai'a. ] $ f < .j $ v' (5.20)

Pol' (5.14) sabemos que b pertence a. todos os con.jtlntos eirados. Stipoiilla club' b C 'lí7í
Neste caso il/i C R (.A/f U R = v). Caso contiá]io. a.])licando o Lema. 5.8.(5 cona .S' = ]1/i
e W = R temos que /? n À/i é um conjunto eirado ilã.o contendo b, o que leva a. unia
contiadíção. Observe que poi (5.19) ao nleilos uni c]os ]lí{ contém b.

Suponha então que A/l, . . . , Mt C -R e que ]llíA-+i, . . . , .li7, Z R, onde l 5; l(' $ z'. Pode

se veiificai facilmente por indução que os conjuntos R n .A/x;+l , R n Ji/k+l n .A/t+2. . . . , R n
.ü/k+] n . - - n .A/,. são eirados. Basta aplicam no passo j o Lenda. 5.8.6 cona a. escolha
w = R n Mt+- n . . . n Mt+j e S = .A/t+j+- (se S e I'T/ «ão se c-«za:n e«tão T't/ C .S' e
portanto T4'' n .s é ellado).

Agora, pol (5.19) e (5.20) segue que R n .A/J;+, n . n .A4, = ©, n .. . n Wl;. Se.ia
S=Jt4.U. Uil/kesejaVI =S,V2=A/i,V3''472,...,\4=.A/#ondeZ=X'+l. Então
Vi, . . . , % é uma ])artição de v poi (5.20) e pela construção de V;. Esta. partiçà.o satisfaz
(5.12) e poisa.nto não satisfaz (5.10). Logo o subcaso 2.2.2 é impossível. Isto completa a
demonstiaçào. H

Vamos analisar agora o caso em que /(-V) = X'. A clemonstraçâo do Teoienla .5.8.1
fornece lmia. demonstl'ação consta'utiva clo teorema. (lc Nasal-\villiams. Vamos descrever a.
partia desta demonstra.ção um a.lgoritnlo polinomia.l pala ol)tel uma orientação Á-aiesta-
conexa de um grato não-orientado G'.

Pa.ra facilita.t a desci'içã.o do algoritnlo (le orienta.ção suponha (lue o grato de ente'ada
G' = (\'' E) é 2É-atesta-coi]exo. Esta condição po(le ser tesa,ada. en] tempo polillomial c
o Teorema de Nash-\Villiams mostra (lue neste caso G é A-orientável. Suponlla também
que temos disponível o seguinte pl'ocedimento.
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Procedimento Reorienta
Entrada: uma oiient.ação D = (\'', .4) de um grato 2À'-atesta-conexo e

vértices a, /) € \.' tais que para todo .X' C v
Se po(.V) < X: e«tão po(.X') = X: -- 1, b € .V e « g X

Saída: uma ieolíenta.ção X'-arest.a.-concha D' de l).

O procedimento acima encontra sucessivas reorientações de Z) e baseia-se na deilaons-
tração do Teorema 5.8. 1 . Antes de descievê-lo mostraremos como utilizei tal proccclinlento
pala obter uma orientação k-aresta-conexo de G. O algoiitnlo de orientação consist.c dos
seguintes passos.

Algoritnio OKAC
Entrada: un] gia.lo não-oitenta.do 2[-a.lesta.-(onexo C.'
Saída: uma orient.anão k-aresta conexo de C]'.

l\'lz)

Sejam ui, . . . , u2, os véi vices ímpa.res de G;
Seja r' ={«:«,,. . ., ",,--«,,};
1* Diremos que uma. orientação de unia. atesta de r' é um arco especial *)
Sej. G' = G' + f';
Seja D uma. oiientaçã.o euleiiana de (;";
(* Cla:.-«e«te O é Ã:-a:esta-««.'xo. *)

Enquanto existia lin] bico especial (a, Z)) em Z) faça:
D := D - (a, Z,);

(I' Z), a, b constituem uma enfiada admissível pala. o ])locedimento R.eolienta
1) := Reorienta( D, a, b);

(* O procediment.o Reoiienta. devolve uma. ieoiienta.çào A'-aiest.a-collexa. de D.
Devolva. -D e pane

(* D é uma. orientação Ã:-aresta-conexo de G. *)

*)

* )

E fácil ver que o algoritmo Ol<AC faz ]lo máximo 77/2 cllamaclas clo procedimento
Reorienta. e a. oi'lenta.ção devolvida. é uma. OI'tentação X:-atesta-conexo« Desci'evet'emos
agora. o funcionament.o clo pioce(cimento Reoiienta« Ele iecel)e como entoa.das um sigla.fo
D = (v, Á) e vértices a e b que satisfazem a. seguinte piopiiedade:

Se .V C I'' é tal (late po(.\ ) < X: então po(-V) = À ] . /) C \.' e a g \ (**)

Note que lml con.iuilto .\' C v é Citado se po(.V) = Á - ] . Ent.âo Z, petteilce a to(lo: os
conjui.tos e--ado: e « «ào pera'-.c' " «.«h--«. cona--«t.o .-:,ado. como «a (le-llo-st.iaçà. .lo
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Teor'ema 5.8.1. Decote por R a união de todos os con.juntos errados e por T o ('on.ltirtto
dos vértices de \-' R que pertencem a algum con.junto justo. Pt\ia. cada :z C \ -- /?

indique poi J(2') o conjllnto dos vértices y de R tais (cite não exist.e =z'#-conjunt.o justo cn]
D

A s('guia' desci'evemos o Procedimento Reorienta

Procedimento Reorienta
(* Z), a e 1) são as entradas do piocedinlento *)
Detetn)ine R e T;
Pa.ia ca.da. ]' C \.' -- /? (let.ermine J(#);
Enquanto /? # ç# faça

(*(1) Sc existe ;« g R que não pei't.eiic. - : ei.l] ]n conjti«t.ojusto*)
Seexi:t.a'c(I' R)n(I'-r) e-.Lào

Sej« P ---« .aminlio o-.ie-.t.'lo ']. um *'ó-ti..'!/ € R a .';(* C;-se ]*)
Invcita. a orientação dos a.idos de P ein D;

1* (2) Senão todo vértice (le \'' -- R pei't.ente a alg--m conjunto jllsto *)
Seno.o

Seja = C \,' -- R tal que J(#) # 0;(* Stibcaso 2.2.1*)
Seja y C J(«);
Seja. P ui]] caminho oitenta.do de y a ]:;
[nvcita. a. orientação dos bicos (]e P em D;

Determine /? c T;

Pala cada. :z C v -- R determine J(=);

Devolva D e paio
(* D é X:-.:.est.-co«exo *)

A ca.da ateia.çâ.o o procedimento acima ma.nt.ém a piopiiedade ('k*) e IXI diminui. C:omo
G é 2Ã:-aiest.a.-conexo, a. demonstração do Teotenla 5.8.1 naostia (lue só podeill ocoiicl o
Clamo l e o sttbcaso 2.2.1. Os demais casos caen] cill coiltiadiçào com o fato (le G' sei
2k-a.lesta-conexo.

O teste (1 ) acima vei'ifica se ocos'i'e o caso 1. Se isso ocos'i'er ente.o existe ]in] mminlio
oi'tentado de um véi'tece y de R ao vértice =, como foi visto na. clemonsti'ação.

Se o teste (1) falhar' então ocorre o sul)caso 2.2.1 (1a. demonstra.ção. Ousei've (ltie
J(#) 2 .A,/i n . n 11/,. Logo. a denlonstiação (lo 'l'eoiema 5.8.1 n)ostra. que existe unl

caminho Olient,a(lo de lim vértice ?/ (lc J(:z ) ao véit.icc .l. Note (lue J(7) po(lc coiltci-
plopt'lamente o conjiint.o .A/i n . . . n .A/,, lilás é fácil vei (ltie isto nà.o a.fet.a a. \anda(lc (lo
procedimento ]qeoiienta.
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As seguintes a6linlações são imediat.as e most.i'am como calculei' os conjuntos R. T (
;(=)

Afirmação 2 Sejrl r C \-

À(y, ,' ; D)

En.t.ão ] C R se f soma 1( se cl'isfe ]J (i \. tal quf'

Afirmação 3 Seja a' C v -- R. Então T pertence a alguTn conjuTito jltsto se e se ncn.tí= sc
ezisfe y C v -- a' /a/ q?fe À(y, r; 1)) = k.

Afirnaação 4 .Selar .l- C \. R. e ay c R Então lj C .]t]. ) s( t solneiltc s( \kIJ.TI DI > k

As obsei'vações acima. mosto'aill que R, T e ./(r) po(leal sci calculados em t.eiiipo
O(77.2/1.) onde /l. é a. (oillplexi(la(le (le um algoiit.mo (lc íltixo niiiximo. Fazendo uso dc iiili

ta.l algoiit]no com /i = O(71') (ve.ia Lawlei' j1 07CI) o piore(lii]]ent.o Rooi iei]ta. fica. ('om cona
plexidade O(77C). Dist.o i'eslilt.a. que o algoz'itino de oi'iene.açào Ol</\CI teill complexada(lc
o(«')

Pode-se estenda est.e mét,odo pala- obt.e] im]a. oiientaçào i(-aresta-co]]exa. D dc ui]]
grifo nã.o-oi'tentado G' com I'está'ições nos giatis de ellt.ra.(la. oii se.ja, 7)(z,) $ po(t,) $ q(?,)
pala todo u C \'. Observe que nesta va.diante, pala (let.ciminaimos os conjunt.os /?. T
e J(#) é suficient.e (ltie est.eja disponível um algoiitmo (ltie da(los r,y C \,' deteinline o
mínimo de po(.V) -- /(-\') sol)re =V-conjuntos, o (ltie po(l(' sci kit.o por un] algoiitnio de
fluxo má.ximo como virmos na. seçã.o anterior.

Antes de encena.i est.e capitulo, cabe aqui observar (lue a.leal dos problema.s (lc Odi-

enta.ção descritos iiest.e capítlilo, o Teorema de Edmoil(ls-(files inclui outi'os i'estilLados
i'e]a.clonados a a7'Z'or'escê7}cias e óz'anc/lings em giafos nlist.os (ve.ja. Fi'ank 1] 9781).



Capítulo

Aumentações com demandas de
aresta-conexidade

O estudo dc a.I'esta-conexidade em gi'afãs e diria.fos ocupa. um lugar de (lesa.a(]lie na
Teoria dos Gia.fos, sendo lcsponsá.vel poi uma libera.tllra. tào va.Fiada (luant.o extctlsa soblc
esse tema. Unl dos asslintos de interesse so})le esse t,ema. consiste em estuda.l o pior)lema
de aclescentai giestas (Ricos) a um giafo nâo-oitenta(]o (orientado) de modo que o giafo
(digrafo) i'esult.ante satisfa.ça. cei'tas condições de al'esta.-conexidade. Em geral. exist.e o
interesse ena acicscentai o menor ]lúmeio possível (le tais arestas (bicos).

Recentemente, Band-Jeiisen, Fiank c Jackson j10031 estudaram o seguinte problema.

Problema da Aumentação Aresta-Conexo (PAAC): Dado ?ím gr(!/o /i7.íslo A/ =
(V.-E,.4) e ima. /unç(io denlazlda r : v x \'' --' Z+, encon/rar ?lm. cona?/7z.lo n ú.in70 /'

de a.tes\as colll e:t.t.Tentos em v Q serem. ncrescent.ad.as Q JÀI de rito(to que o gi'nfo rr\isto
res\tltante R{' -- l\'l -} F lent\a a segtLi.l\te }n'ol)I'i.e(lu(le:

À(#,y; .A/') ? ,(=,y) 7,a,'« /od' .,,# C I', ;« # y

o'll seja., cln ÀI' lodo l)nr de uél'vices dis.lutos :t.ly é li.gado l)OI' l)elo menos rk=,ay) canlitthos
disjttTttos nas arestas.

De modo análogo, podelllos definia uma. variante deste pioblenla, que indica.remos poi
PAACID, na. qual f' consist.e de um conjunto clc a7'(o.ç com extienlos em \,'

Na Seção 6.2 (lescieveremos liln algoiitmo poliliotllial pala. resolvem o PAACI (quando a

funçã.o deinailda r possui determina.das ptoplieda(lcs. O algoiitn]o é baseado ]la. den)ons-
traçào de um resultado obtido poi esses a.ut.eles (llle loinece uma boa. cara.ctelizaçâo pala
o PAAC
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Na Seção 6.3. descreveremos um resultado análogo pala o PAACD. Entretanto, como
veremos, o PAACD é uv'P-difícil, mesmo para funções demanda bastant.e especiais.

Veremos também a. relação que existe entre esses resultados de aumentação com al-
guns teoremas de aglutinação (splitting ofr). Em particular. na Seção 6.2, mostrareillos
como derivam o resultado acima mencionado relativo ao P.\AC a partir de um teorema. de
aglutinação.

6.1 Preliminares

Neste capítulo, dit'amos que uma. família de siibconj\lllt.os disjuntor de \'' é uma. sub
partição de v

Convém lembrar (lue denot.amos poi (/À/(-V, }') o ntlmeio dc bicos e arestas de um giafo
misto .A/ = (\''l E, d) com um ext.remo em .\' -- }' e outro en] }' -- .X'. Para. simplificam,
usaremos a nota.ção:

dA/(.X, }') := (ZA/(.X', v -- }''),

ou seja, aÀ/(X, }') é o «ú-«ei'o de a-'cos e a:'«tas co«a \-«. "':emo em .x' n }'' e o«ti'o em
v -(.x u y).

Lembramos também que PÀf(X) indica o número de Ricos e arestas de .A4 que entram
em um sul)conjuilt.o .\' de v, e óÀ/(X) = p.v(v -- .V). Para um mesmo conjullto .V

indicaremos o mínimo desses valores por /3A/(X), ou seja.,

P.- í( .X' ) nliiijpA/(.\' ) , .5À/( -\ ) )

Observe que /3À.f(.X' ) /3.\ /( l/ x)
Dado um grifo misto a/ = (1,q E, Á), lleste capítulo va.mos nos ieferil a uma funçã.o

r : v x V --' Z+ colho unia. função demanda (pala. .A/). Dizemos que ?' é simétrica se
r(a,y) = r'(3/,=) para todo T, y C \'

O PAAC consiste em acrescentar um conjlmt.o nlíilitno f' de giestas a um grato disto
.A/ de modo que no grato insulta.nte .A/' = .A/+ r' existan] 7(a:, y) caminhos viá.vens de = a y

disjuntor nas giestas. para quaisquer =, y C \''. r :# y. Com est.a dc6lnição, permitimos (rir'
o con.junt.o soluça.o /? cojlteiiha arestas paralelas, inclusive de aiest.as e arcos já existent.es
no gtafo Jv

Se r' é uma solução ótima do PAAC ent,ão dizemos (lue lv' = A4 + F' é limo aun-
aentação ótima clc ]4/ (em ielaçâ.o a ? ). Se r' é umél solttçào viá.vel do PAAC então
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dizemos que .A/' é lil aa. aumentação viável dc .A/ (em relação a. r). Denotamos a cai(li
validade de iillla. soltiçâo ótima do PAAC por ''r(M, r).

O PAAC po(le ser est.endido de modo natural a cima versão mais geral onde há. custos
associados às al'est.as e pergunta-se por um conjlint.o f' de arestas de custo mínimo. A
vai'jante na qual f' é um conjunto de arcos com extremos em \'', indica(la. por P/\ACD, po(le
ser esuenaiaa. (]e iiioao análogo ao rA/\u a unia veisào mais geral com custos associa(los
aos bicos. No caso geral. ambas as versões são .A/'7"-difíceis (veja. Eswaian e Taijan j1 07C)l).

Observe que tant.o no PAAC como no PAACD, podemos supor sem perda de gerei'a.-
cidade que A/ é lim grifo orientado (a. substitliição dc cima aresta por um pa.t dc a.idos
reversos não afeta. a aresta-conexidade local enfie (ltiaisq\iel dois vértices). Visto dessa
coima., o P/v\CD po(le sei considera(lo ]in] pioblen)a "ptiio" sobre gia.fos orienta(los.

Até o present.e moment.o, não se ('oiillcce iesiilt.a(los soba'e uma va.diante do ptoblcma
de a.ument.a.çào ai'cst a-conexo em que pein]it.e-sc ac]cscci]t.ai simt]lta.]lei\mcnt.e t.cinto ai (os
como aicstas ao giafo ilaisto A/

Dado um giafo misto À/ = (U, E, .4), a opera.ção de aglutinação (splitting off) (lc

""' pa-' 'l' .-'.'smas (a,'«s) ' = 1«,'1,.r = 1..íl. o-..le . # .f, co«riste .m s«l«tit--i-, e .

./ pol alma. desta (um arco) lu,ZI. Eveiitualnlent(,. pode-se tei tt = Z e nesse caso llz,/l
será uma. ]a.ço. O grato misto resulta.nte da apelação (lc aglutinaçã.o é denotado poi A/'.Í
Note que esta. opciação é definida somente se e c ./ são arestas (respect.iva.mente, arcos) e
ltz, ZI scl.á lmla atest.a (respectivamente, um algo). C'onforine o caso. irei)los nos lcfctir a
aglutinações nào-oiient.a.dos O]i oi'tentados. Veja un] exemplo na Figura 6.1.

H © © ©© ©

® a B
.c S S

.b t.6

S

(a) (b) (.)

Figura 6.1:(a) Um grato A/,(1)) o g]afo ]v'-f, e(c) o giafo Ji/'Ó

E fácil vel (ltie uma. operação de aglutinação illln(a. aunaenta a. atesta.-conexida(le local
enfie dois vért,ices (mas pode diminuir). Os t.eoicinas dc aglutinação qtle lied)os est.li(lai
n[ostra.m que ena ceit.os giafos a. atesta-conexidade ioga.] pode sei preserva(]a. a.través dc
uma. escolha. apropriada dc giestas (bicos) a seien] aglut,ina.(las(os).
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6.2 Aumentações com arestas

Vá.i'ios resultados são conhecidos sobre o PAAC no ('aso em que .A/ é não-orientado.
Qtlando r = 1 o PAAC com custos reduz-se ao problema da. árvore geradora. de custo
ni mimo .

Para. r = 2 o PA/\C foi reso]vido poi Eswaran e Tarjas j19761 e in(]ependent.ement.e pol
Plesnik j197CI. Eswaiail e Tarjan desenvolveram um algoiitmo linear pata esse ploblerna
en(quanto o artigo de Plesnik é o primeiro no qual aparece a. idéia de aglutinação. Já nest.e
caso a. versão com custos é ./V'P-difícil.

O caso r = Ã: pala um int.eito A: ? 2 foi iesolx/ido poi \vat.árabe e Na.kamuta. j10S71.
O segtlinte teor'ema. devido a esses autores, mosto'a que unia. aument.açào A:-ai'est.a.-comera
de lml grafo (; pode sei' obti(la pol' limo. se(liiêii('ia. (le surgi'gi'afos.

Teorema 6.2.1 (Watanabe e Nakamura, 1987) ,Sdrl G ?lrn gla/o ?zâo-07'íen/a(/o comi

«I'est.ü-con.eT.idade i.qual Q p. Ebt.ão existe \lrnu seqiiêncin G = G.,.G..tx .G.,A.a, ' ' ' de gl'aios
Ttão-or{.elttados tal que l)ara cad« 1. 2. p, (Ji+\ é um saípergra.fo dc Gi e Gi e tuna au l eTllação
ótãm.a {-arest.a-comera de G.

\vatana.be e Na.kamuia tamt)ém nlostrai'am como obt,ci uma tal se(]üência em tenl])o
polinomial.

Frank j10921 ol)teve outro algoritnlo polinomial para. o caso r = k. Uma. das idéias
básicas do algoiitmo. sugerida por Plesnik, é a. técnica dc aglut.mação. Na. verdade, Fiank
resolveu um caso mais geral no qual r é uma funçã.o dci anda simétrica. aibitiáiia-

Bang-Jensen, Frank e Jackson j10931 resolvera.m o PAAC quando .a/ é misto e v ó
uma funçã.o deman(la. nã.o-uniforme com determinadas piopiiedades. O resulta.(lo obti(lo
por eles generaliza. os result.idos menciona.dos acima (com exceçã.o do Teorema 6.2.1).
Como veren[os, esse resultado pode sei demonst]aclo utilizando-se de un] teo]e]na sobre
aglutinaçã.o. Ca.be aqui ressaltam que a ideia. da (lemonstiaçâo já hax:ia. a.pai'eciclo em
Frank j19921 pai'a. o caso eill (lue A/ é não-orientado e z' é lama função demanda sinaétiica
arbiti ária.

As pt'ovas das segliintes proposições -- que sei'ào utilizadas mais tai'de podem sel
feitas usando simples aigument.o de conta.gem. Vamos deixa-las a. cargo do leitor.

Proposição 6.2.2 Sf.ja AI = D U G \ll-n gT'a.fo i7tislo. Bilião })al'a (lurtis(lttet' su.bcon.luilto.q
\,\' dc tél'l.-ices de ÀJ teRIas qlte

PA/(-V) + P,v(} ') P.v(.\ n } ) + PÀ/(.\' u }') + '/ol -V. } )+ 2'/a(.X, } ) la.i)
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Proposição 6.2.3 Sela A/ = .DUG ull? gra/0 7izisfo e sda7n .\', } st/bconj?/n/os dc uíl'/;frs
d í. S po(.\ nt') (.\'nl').«po(.\'ul') u} ).«zà.

am l:v ) -b /{,\+01 ê /!,;.d- }l-:E-g:v (E X)-:+.rt,(X ,J .) U

Agora iremos descrevem o resu]tado obtido poi ]3ang-Jensen
mencionado an t.ei'dormente

Fiank e Jacksoil 110031

No(1[[c segue vamos supor que A/ =(\' E, .Á) ó un] grato miss.o composto pelo (ligiafo
D e pelo gia.fo ilào-oi iene.a(lo G'. Se.ja

r(.4/) := {a: c v: PÀ/(.:) # óA/(.)} (6.3)

isto é, T(J/) é o coi].ilint.o (los véiti('es não-balall('ea(los (le /l/. Not.e qtic T( v) = T(D).
Além disso, co]]io PA/(T(.A/)) = óA/(T(A/)). 7'(]v) ]]ão pode sei un] conjunto coi ] ]ii ]

único vértice

Sejan] ?' : \-' x \' ---} Z+ uma. função sin ót.ii('a e A ? 2 uln inteiro satisfazendo as
SCat[iHt.es co]](lirÀp.

«(r,#)=«(y,.:) $ Á'pa.'.todo :,yCV
r(=,y) = A: pala todo a:,y € r(a-fl lc.-i)

O resultado de gang-.Jensen, Fia.nk e Jackson "fornece" um algoiitmo polinonlial pala
o PAAC no caso pai'ticular em que a função demanda 7' sa.tisfaz l6.'1). De agora en
diante, ao nos icfeiirmos a.o PAAC va.mos stipoi (ltie r satisfaz as con(lições em (6.4).
Pala. podem'mos dcsctevei esse resultado bem como o algoiit.mo precisa.remos dc algumas
definições plelinlinaies e algtms i'esultados que vel'CÍlIos a seguia'.

Enl t'e]açã.o a função 7' c]efini(]a acima., convidei'e a seguinte funçã.o R de6inicla sobre os
subconjunt.os dc \

se .\' = 0 ou .V = \

r,y C \.'/. .\ sepata .i e y} se .\ (: v e .\ 74 Ç)

Clar.-nent.. ã'(.V) = R(\,' -- .\') ],.:a to.lo .V Ç \

0
R(X

maxi r( ]:, y

LeRIa 6.2.4
uáíida

Pn tn (luíti.squer X. \ c \. no i le.lias flua dns segtunt.es (testçJttal(llt(t(s t

#(-v)+ -R(}') $ ã'(-v n }') +/?(.v u }')
R(.\') + R(}'') $ R(-V - }')+ /?(} ' - .\')
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Prova: Inicialmente observe que se substituirmos X por \ -- .\' (Oli }' pot \.' -- }') ent.ào
cada unia das (lesigtialdades transforma-se na outra. Se.la (:,.-') tim pai quc maxlnliza
a função l restrita aos pares que são separa.dos por .\ o\l por } Por simetria podemos
supor qtic ; C .\' e :' € \' --.\'. Substituindo-se }' por \'' }' caso seja necessário, podemos
supor também que : g }

Se ,' C }'' «t.ão ,(;,;') = R(X) = R(}') = R(A' -- }') = R(}' -- .X') e porta"to *'-l.
a segunda desigualdade. Se ;' g }' então r(:,:') = R(.\') = R(X U }') = /?(.V -- }').
Claramente, R(}') S; /?(.\' n }') o« R(}') 5; R(}' -- .\'). De acordo co«- o ":o, «le a

primeira ou a segunda desigualdade. U

E intei'essant.e obset'\'at (ltie a. Pi'oposição (i.2..1 é válida\. pala (lualquei função simét.tic.a
I' (não satisfazendo necessa.iiameiite a. coildiçà.o (6.4)).

Pal.a cada .\' C \,' (defina

(-X') := PA/(.X') R(.V)

Lexlla 6.2.5 Pai'a qu.alsqufT' X.\' Ç \'' no lícitos unia das segllin.fes (lesigu.nlíln(les i
uájida:

(.v) +f(}') ? f(.\' n }') +c(-x' u } ) + 2'/a(.\'.}') + '/o(-X',}'),
(.X') +c(}'') ? c(X -- }') + c(}'' -- .X) + 2(/c.-(.V,}'') + (/o(.X,}''). (6.8)

Prova: Como .c(.V) = c(I' -- X), cada. uma das (lesigttal(Jades tiansfoinla--se na otit.ra. ao
substituirmos .,r pot \'' .\'. Portanto podemos supor que /3A/(.X) = PÀ.r(.X') 5; ó,v(.\ ) e

que /3À/(y) = PÀf(}'') 5; ó.v(}').

Se R sa.tisfaz(6.5) então subtraindo(6.5) de(6.1) obt.amos a. desigualda.de(6.7). Su
ponha apoia que R não satisfaz (6.5). Então ao menos um dos conjuntos T(A/) n .x n }'
e T(.A/) (.X' U } ) é vazio. pois caso contiáiio. a (lefiliição de /? e (6.41 implicaria.m
que R(X) = R(}') = R(.\' n } ) = R(.v U }') = Ã e valeria- (6.5). Portanto, vale (6.2).
Por outt'o lado, pelo l,ema 6.2.4, # sa.tisfaz (6.6). Slibt.iam(lo (6.6) de (6.2) obt.amos a

desigualda.de (6.8). H

A proposição segiiint.e mostra lmla t'elaçâo existente eito.ic À, r, /3.v e #

Proposição 6.2.6 .S'q/a17} ,v
deman.da s{.nlétl'icü. E}2.t.ão

(\'', E, .'l) ««l g,'«.fo «,f.-,' '' ,' \.,' X \,''' --} Z+ ?li7?a ./z/l?<-rio

À(.I', ?/: i4/) ? r(=, y) /;a?'rl /oí/o .i'. .r/ C \
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se e somente se
/iÀ/(.V) ? R(.\') 7)aríz /o(/o .\' Ç t

Prova: Se À(:z:,y: A/) ? r(T,y) para t.o(lo a',y C v. então para. qualqtiei' a'!7-coil.plinto
X C \', temo- que ó,v(.\') ? À(z,y; A/) 2 7'(:,y). Portanto, óÀ/(.\') ? R(.\') pala todo
X Ç v. A desigualdade PÀ/(.X') ? #(X) segue de modo análogo.

R.eciprocamellte, suponha que /3À/(.X') ? R(.X) pala todo X Ç v. Sejam ;z,y C \.'
Pelo Teorema de N4enger existe um zg-conjunto .V tal que À(#, y; .44) = .5À/(.\'). Poi'tanto
À(n,y; .A/) = ÓÀ/(X) ? R(X) ? 7'(r,y). H

A ])ioposiçà.o a.ciilaa mostra (]ue a. condição "/y,v(-V) ? R(.\'l ])aia todo .\' Ç V" po(lc
sei vclificada em t.et-npo po]inomia], pois pa.ia ('adi\. pai #,y de veitices (]e A/, po(lcnlos
calculei À(#, #: ,/l/) tisan(lo lim a.lgoiit.ino (lc fluxo }ltáxiino. va.mos deilotai pol. Fltll\lax
um ta.l algollt,nlo. Na. (lemonstra.çao (lo leslilt.a(lo piincl])al 6icaia. clama a utilida.(lc (leis;\
rn rn rt PI ; c' n '' n.l

y«t-v.

A seguia clescievemos uin i'esultaclo sobre aglutinação que será. utiliza.do pai'a. iesolvci o
PAAC. Cromo ê\ demonstra.çào deste teorema. é basta.iitc comi)lixa, iremos (leixá.-la. pata o
final desta. seçào. liiicialmente vamos apenas inda(ai (omo ele sela utiliza(lo ])a.ii\ iesolvci
o PAAC.

Seja .A/ = (\' + s,E',Á') iml gi'afo miss.o. Suponha que À(:t:,g/;.A/) ? A pala todo
z,y C T(.A/), pala algttni inteiro b 2 2(não ]lecessaiiamente o mesmo de(6.4)). Defina. }\
seguinte função clemailda rÀ/ :(v + s) x(l/ + s) --, Z+

mi«{X:, À(.:, #; .4/) }
0

se z,y C \'

:e . C {*, y}

Observe que rA./ depende de .A/, de X' e de s

Teorema 6.2.7(Bang-Jensen, H'ank e Jackson, 1993) Sda .A/ =(1'+s,-E,/l) ?/i71

grato in.isto tal que dAlI.s'] é ])ai'. Slt])onça (late não exista nenlutm. arco {nci.d.enl( a s
e qu.e ttã.o ea'isbn Tlctlhuma aresta de cora.e incidente a s. Seja k' Z 2 unl i.-tlfclt-o tíil
que X(.a:,ly\A{) ?. k pára t.odo p,y C 7'1.A{). Então as ares{.as inca.dent.es a s l)oílci7t spl
agrul)naus en\ dP.iÇs)I'Z l)al'es (ti.sj-\Li\tos d.e m.odo qut

À(:t',y; ,4/') ? z',v(=t:, y) /)al'rl /oí/r9 :z:,y C l

alia.e NT' (l('llot(i o gl'nfo llltsto obt-ido a l)ni'tll' (l(, l\l pPI(ts siicesslu(is (tgllttlnítço(s d( todos
esSeS })ai'es
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O enuncia.(]o do t.eotema acima é um t.anta complicado devido à função I'.v e à primeira
vista não parece ter nenhuma. relação com o PAAC. Veremos, no entanto, cine a ideia bá.fica
para resolver o PAAC se apóia no Teor'ema 6.2.7.

Para. isso, inicia.Ingente suponha que queremos resolver o segtiint.e prol)lema: da(/o.s u77z

gra.fo mist.o Af = (\.'. E. A), alma .função dem.anda r satisja=elldo (6.4) c u n inteil'o -i' Z 0,
decidir se existe li la aumentam.ão u{.áuel de Af que tit.iliba no má:Fino -Í notas n.Testas

A seguir indicamos como proceder para resolver esse problema. Acrescent.e um novo
vértice s a. .4/ e algumas arestas su pa.ia. cada t, C V de modo que o gra.fo misto resultant.e
A/' satisfaça. a seguint.e pi'opt'leda.de:

PAr,(.X') 2 R(.X') para todo .V Ç \'

Pelo Temi'ema. de N'lei]get', pat'a. ca.da. pa.t' ]:,y C \.,' exist.e ]i] ] ]'!7-conjunt.o .V ta.l (ltie

À(#,y; .A4') = .5À/,(.X) e pote.ant.o, À(=,y; .4f') = óAI,(.X') ? /?(.\') ? 7'(#,y). Logo, ]lo gtafo
disto A/' temos que

À(r,yl A/') > r(=,y) pai'a. todo =', lr/ C \- lõ.o)

Em particular, À(a:, y; .A/') 2 X' pala todo #, y C T(.'1/') ( r( ]t /) )
Se nã.o existir nenhuma a.resta de coito incident.e a s en .A/' ente.o podemos aplicar o

Teorema. 6.2.7 ao gta.fo a/' Note que a. condição "(/Àr,(s) ])a.r" sempre ])ode sel satisfeit.a.
bastando acrescenta.l mais uma. atesta. a .4/'. se tlecessáiio.

Suponha. que (/.v.(s) = 21'. Obsei've que 7'.v,(a:,y) ? 7 ll',y) para. todo z,y C \,'. pois
se existissem ?.,?, C V t.ais que rÀ/,(?.,t,) < ?'(?z,t,) então pelo fat.o de ,'(I', t') $ X: t.eiíamos
que r(tz,t,) > À(tl,t'; .A/') o que cont.i'ai'ia. (6.9). Poi't.allt.o. o gia.fo misto A/' (a. menos (lo

vértice s) obtido pela. a.plicação do Teorema. 6.2.7 a A/' sa.tisfaz:

À(-',y; A/') 2 ,A/,(#,y) 2 ,(z,y) pa-'a t.o'lo -:,y C \

Oli seja, .A/' é uma. aumentaçã.o viável de a/ com exatamctlt.e ' novas a.lestas

As idéias acima illellcionadas constituem a essência (lo a.lgoi'itmo que desci'eveielllos
para o PAAC. A necessidade de não haver giestas de coito incidem)tes a s no gia.ío A/'
para. podermos a.plicar o Teorema. 6.2.7, justi6lca. a seguint(' dcfiliição.

Diremos qtle un] comparei)t.e (I' dc A/ é marginal (cnl IPlaçâo a r) sc

I'(ll. ?'l $ À(?l. t'; .A'/)
7'l't/, t,l 5; À(]]. t'; ]i/) + l

pat'a t.o(lo tl.?, C ('
pala t.o(lo i/.I' srl)ala(lo poi C



6.2. \UNIENT.XÇOES CONÍARESTAS 8Ç)

Enl ouvi'as palavras. C é marginal se não é necessário aument.ai ?\ aiest.a-coilexi(lado local
ente'e vértices (lc C'. e o aun]ent.o de aresta-conexo(la(le local enfie ]]] l vét t.ice de (' e ottl io
fora dc C' (leve ser de 0 ou de 1. Como mostratelilos a(liallte, é ])ossível acrescciltai uma
única atest.a. ii]cidindo en] C' para satisfazer as dei]]t\i)(las ent.tc un] vértice (lc (.' e otitio
foi'a (le C . (llaialllcilt.(-, essa sela. llllla. al'('st.a (le coit('

Vamos nlostiar agora que o PAAC pode ser rcdiizido ao caso especial no (leal .;l/ nào
possui componentes marginais em relação a r. Através dessa. redução poderemos tlt.ilizai
o método de agltitinaçã.o para resolver o PAAC

Pa.ia isso, vamos supor, sem peida de generalida(lc, (ltie r satisfaz as segiiintes piopli
edades.

Se À(t.,u; .A1') 2 1 e-,t.ão ,'(«. .') ? l,
Sc 7'(?1.tol ? ] c ?'(tl,,ll? l .iltà0 7'(?/. i') ? l

la.to)
lO.tt l

O lema. segiiint.e nlost.I'a. que tais i'estiições po(loiit sci t\sstimiclas (elll i'elaçà.o a I'), sei
comi Isso causal peida (le geleia.lida.de da fttllçào 1. \.'c.ia a .lust.ifica.t,iva apor a deilloils-
t,iaçao (lo leiloa.

Lenda 6.2.8 .S'r//;on/]a bife A/' é 1/7 1r] rfi/7n.e7iíaçrio r,;íízr/ r/( .4/ e se.Jar77 ?z,t.- C \.

À(u,u;.A/*) 2 1 se e some?zle se À(t,tz; .A/') 2 1.
i;latão

Prova: Observe crie os componentes de A/ -- T(./1/) sào foitement.e conexos. Além (listo.
À(u,u; .A/') ? ,'l«,u) = Ã ? 2, p-:a todo t.,t, C T(a/). O ie:ultaclo seg--e. H

Note que, se existem #,y C 1/ ta.is (lue À(:z',y: .vl ? 1, então pelo lema anteiio].
À(=,y;.4/') ? 1 e À(#,=;.A/') ? l. ls-o mostra q . «a.--"o que ,'(z,y) = ,'(y,l:) = 0

podemos modifica.i a demanda. r de mo(lo qtle 7(.z ,#l = 1'(W,=) = 1 e contintiaienlos
com um problema de aumenta.ção equivalent.e (dc fat.o. ambos os prol)lemas têm o mesmo
espaço de soluções viáveis).

O pi'(5ximo teotenla. mostra. como eliminei' un coniponeilte mai'ginal. Poi siln])lia(ladc
não falemos dist.ilação enfie um coillponente C c self cola.junto de véiticcs.

'Eeorexaaa 6.2.9 Sllponlla que C: se.ja u n coTn7)Ollfttf( iilallJinal de À'l c seja Àl\ -- ÀI -- C'
Z)e71.0/e /)OI' I'] a z'fs/i';çíio dr/ ./un< (Zo í/fina rzí/a r a \. --( '. /?/l/íio 'y( :v. I') = 7(,4/. z] )+/?((.'l

Prova: Se.iam 'y(.A/. 7') e 7i = '(Jvi , li )
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Vamos nlostrai primeiramente que 'r 5; 'i + R(C'). Seja F' unia solução ótima do P/\.\C:
pala Àíi en] relação a l i . Se R(C) = 0 então claramente 4/' = .A/ + r' é unia aumentaçào
viável para .A/ em relação a r. Portanto, ' 5; 'i + R(C').

Suponha que R(C) = 1. Sejam a C C,', Z, C v -- C' tais (ltie r(a, /,)
.A/' = .A/ + /' + ab é uma aumentação viá.vel de A/ em relaçã.o a z'

] . Afirnlaillos (lll('

Suponha poi abstiido que isto nã.o ocorra« Então existem s,l C y tais que r(s, Z) >
À(s,t, .A/'). Como C' é marginal e .A/ + f' é limo aumentação ótima de .A/l em relação a
rl, temos que exatamente um desses vértices, digamos s, está em (; e t está. em \'' C'
Então r(s,t) = 1 e À(s, t; A/') = 0, pois C é marginal.

Vamos mostrar (lue C é fortemejlte conexo. Como (' é um (omponente marginal e
A: ? 2, um dos conjiint.os C' e \,'' -- (J tem que sei' disjunto de T(A/). Temos então dois
casos:

1. T(.A/) Ç \'' - (' : ou seja, PÀ/(t,) = ólv(t,) > 0 pala to(lo t, € (1'. Pol't.anta. (I' é
fort.emente conexo.

2. T(.A/) Ç C' : como C' é marginal, À(it,t,; 11/) ? A: ? 2 pat'a t.odo u.z, C T(a/)
fá.cil vei (lue C' é foi't.enlente conexo.

Logo, em qualquer dos casos C é fol'temente conexo

Como .X(s,t; iv') = 0, temos q«e À(b,Z; A/') = 0 = ,-(Z,,í) = ,(Z,,Z). Se ' = « .«tào
como r(s,Z) = 1 e 7'(a,b) = 1, por (6.11) segue que 7(b,l) ? 1, o que leva a uma
contradiçã.o. Se s # a então por (6.10) temos qtic r(a,s) = 1, e como r(s,Z) = 1,
usa.ndo novamente (6.11) segue que r(b, 1) 2 1. o (ltie é uma conta'a.diçà.o.

Logo, nã.o existem ta.is vértices s e Z e .A/' ó lmla. alimenta.ção viá.vel de .A/ em i'elaçã.o
a r. Portanto, ' $ 1r'l+ 1= '1+ R(C').

Vamos mostra.i agol'a que 'y ? ll + R(C'). Seja A/o o gi'afo misto obtido a paitit de
.Af contraindo (' a um único vértice uC. Defilla I'o(tl,?,) = r(?z,u) se u,u C \' (' e
rO(t,a,t,) = «o(z,, ?,c) = ã'(C') pata z' C I' -- C'. Seja to = 1'(.A.fo, ro). Obvio«aent.e, lo $ 1'-

Seja. .A/t; = .A./. + r' uma. aumentaçã.o ótima de A/o cm relação a to. Suponha ainda (ltie

o número Z cle arest.as de /i' que incidem em pc se.la o melloi possível.

Se Z = 0 então R(C) = 0 e as giestas dc r' posstiein extielnos em \'' C'. Pois.allt.o,
7i $ 1r'l = 'o $ ' = 1' -- R(C.'). Se í = 1 ent.ão pela miiiiinalidade de /'. R(CI = 1. Seja
./' C F' a. atesta. incidem)t.e a t c. Então .A/i + /? -- ./ é iinla aument.açào viável (le 11/1 ei l

re[açâoa z'i. Porá.auto."yi $ 1r'l ] ='yo ] $1-- /?((']

Fina.Imeiate, stipoitlla (ltie / ? 2 e sejam ?'c?/i. . . . .z'('t/r as alest.as de /? incident.es a

tpc. Clonsidere o con.i]ii]t.o /?' obtido a. pait.it (lc /;' stibst.itttin(lo (aula pCtli poi t/]l/i. pata
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2 $ i 5; {. Não é (difícil vei que ivo + /?' é cima aun]entação ótima de ]vo. contrai'ian(lo a
escolha de Z. H

Podemos então redtizit' o PAAC para o caso em (ltt(' .A/ não possui componentes mal
finais procedcii(lo da seguint.e forma. Sc a ftmção I' nào satisfaz as con(liça)es (6.10) c
6.]1) Élntão êllã iióiió iêi úõdiíiããdãlãililménte pai:ã sat.ilifa2ê-lói. Péló Lema (i.i2.81 isto

não afeta a solução do PAAC. Se C' foi llm componente marginal então resolva o P/\ \C
com enfiadas A/] e r], mencionados no Teorema. (i.2.9. A seguia estenda a solução ob-
tida pala. uma solução do PAAC original, como descrito na primeira. part.e da piora do
Teorema. 6.2.9. Através deste método os component.es marginais são elilllinados iim poi
Lim

O Teor'ema 6.2.9 geilei'a.liza. um iestiltado ol)tido poi' Fi'ank j19021 pat'a elinlini\.çào (le
component.es mai'finais, no ca.se ei]] (lllc a/ ó tml gt'afo não-ot iene.ado. nana-.)cnsen, Fiank
e Jackson afiinlaila ilo seu antigo. sem fome('el maior('s (lct.allies (ltie esse mét.o(lo l)o(le sci
facillllent.e estclldido q\bando .A/ é misto. Os passos desciit.os acima juntament.(' ('om o
Teorema 6.2.9 foineccm os detallles omitidos ilo ait.igo (desses aut.pies.

Apoia. mostiatemos como iesolvel o PAAC (luatl(lo /v nào possui componelltes illatgi
n a.is em i'ela.ç a.o a. 7'

Teorema 6.2.10 (Band-Jensen, Fraitk e Jackson, 1993) .Seja771. .4]' ?/in gia/o ir7fs/o

k > i.nleiT'os, e r alma .ftLn.ção deTnanda síilislazeltdo (6.4). Su])OTI.h-a (lue l\f

Ttã.o ])assai colhi)on.cll{.es ma.rginais. En.lã.o Af 7)oílt sel' est.en.dado u lllrl. gi'a.fo nl.isto ÀI'
acresce\tau(lo-se -l no'uas arestas de vn.odo q\te

À(=,y; -A/') 2 7'(a',y) par'« /or/o ]:,y C I' (6.12)
se e somem,{ e se:

)l:(R(-\'i) -- /3jt/(.Vi)) 5; 21'
i-l
, -\'.} ./e l,

la .1 :3 )

paT'a tod.n sltb-pat'lição {Xt.

Prova: Poden[os supor sem pe[(]a. de meneia.li(la.(le (ltie ]v é um hiato orientado

Necessi(ta. (t c Se.ja. A/ uma. aument.anão d(- iv (oi]] exat.ament.e l novas at'estas

Se .A/' satisfaz (6.12) então ])elo Lema. 6.2.6) exist.em pelo menos R(X) /3.v(.\') novas
arestas enfie ,V e \.,' -- .\', pala todo .V C \.'. Poi-t.ant.o, pala (luar(lutei sub-pau.irão
{.XI,. .. ,X.} telllos q-i. ' ? El:.(X(.V.) - /i.v(.X.l).

S?z./icáé7?cfa.. Se.ia ]i/' =(1'+s. E', .'l) o gia.fo misto ol)ti(lo a paitii' de v aciesmnt.ai](lo
um novo véit.i(e .s e destas múltiplas sz, pala t.o(lo i' C \. (le modo (lue .l/' satisfaça

ÓÀÍ,(-V) 2 R(.\') pata todo .V Ç \ . lO.ii)
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Claramente, isso pode sei' feito acrescentando A: arestas múltiplas enfie s e t}, pai'a cada
véi'vice u C v'. Suponlla que A/' é minimal com essa piopiiedade. ist.o é. se I'emoveimos
uma aresta. de A/' então o grato misto resultante viola. ((i.14). Sul)onl]a. ainda que ]v' =
z)u G'

Seja c(.V) = #À/,(.V) -- /?(-V). Pelo Lema 6.2.16. c(.V) ? 0, para todo .V Ç \

que um subconjunto não vazio .V Ç V é -R-justo se c(.X) = 0.
Di ['en] os

Seja. S := {u C \'/ : sp C E'}. Como nenhuma aresta. de .A7'' pode ser remova(]a sem

viola.r (6.14), cada atesta sl, está contida em algum conjunto R-justo. Logo, existe uma
família .F de conjLmtos R-justos cuja. união contém S. Escolha .F = {Xi , . . . , X. } de modo

E IXf sej- «.í«i«.a.

\ramos pi'oval' agora. que /' é uma. sub-pat'tição dc \.,'. Suponha. pot absurdo que existam
X, }' C .F tais que .Vn} # çl. Pelo Lema. 6.2..5 pelo nICHos linfa das seguintes desigualdades
é válida.:

o=c(-x)+c(}') 2 c(.vnl')+:(.\ u} ) 20.
0=í(.V)+f(}') ? c(.\'--l')+f(}'---\')?0

ló.is)
IC.}õ)

Se vale (6.15) e«t.ào :(X U }'') = 0, o« seja, .V U } é /?-.i--sto. c:o«.o .x' n } # ç] e«t.ào
l.x u rl < 1.x'l + 1} 1, o que contraria a. escolha. de /'.

Se *,ale (6.161 e«tào c(.X }'') = e(y' -- À')
Como x n }'' # 0 e«tão l.\ - }''l < 1.\'l e l}
escolha. de .F

0, ou se.ja. -\' -- }-' e }' -- -V sào R-.justos.
.\'l < ll'l, o (lue conta'ai'ia. novamente a

Logo, .F é uma siil)-pat't.içâo de v

Então usando (6.13) segue que

27 ? >ll:(R(-X'i)
f

#A/(Xi)) = }1:(X(.X'f)
f

PAÍ,(.x'i)) + (/jl/,(.s) 0 + ./À/ (s),
f:l {-1

ou seja, dA/(s) $ 21

Acrescentailclo algumas novas arestas, se necessário, podemos stipoi que d.v,(s) = 27.
Afirmamos (lue não exist.e atesta. de cort.e incident.e a s eln Ji/'. Suponha. que c :: sZ seja
uma. aresta de coit.e. Seja. C' o component.e dc .A/' -- c que cona.éni Z. Como e é a única
a.resta. de a/' saindo de (l;. dai'a.mente C' é um ('imponente mai'final, o que cona.la.i-ia a
llipótese

Pela. Proposição 6.2.6. À(]:,y:.A/) ? 7'(2',y) pata t.o(lo .t'.y C \'. Em paiticulai-.
À(=,y;.A/) ? X' pa.ta t.odo a::?/ C 7'(A/). Apli(ltie o I'cotema 6).2.7 a. ]v' e i'emox'a o
vértice s. Cllame o gta.fo misto i'eslllt.a.nt.e (lc ll/'
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Como 7'jç/(a:,yl ? r(?,y) para. todo :,y C \.'. .A/' satisfaz(6.]2)

Um corolário imediato é a seguinte desigualda.de tllini-max

Corolário 6.2JLS':#'i,:r:Af- (l{.E-d) #nWaP nüf e+lr«{a:/ll+lçãa-«/e+lla+t'ffr p't=r:a

À'í t.al que X(.=,ly\l\f) > r(.=,y) para t.odo a',U C TI.Àf). Suponha que ÀÍ uão l)assai
comi)open.tes in.arginais cnl relação a r. Ent.ão

'y(.A/, ,) -lrE:(x(x.)
f

#A/(Xi))/21 X.} é ?zma s?lZ)-7)ar/íç(io (/e I'}
f=l

A seguia' (lcsflc\roídos o algoritmo pai'a o l)..\.-\(l (ltie está implícito lla denloilst.i'açào
do Teor,enl a. 6.2. 1 0.

Algoritlaao AAC
Entrada: tln] gia.fo misto À/ = (v, E, ,4),

unia função dama.nda. I' satisfazendo (6.-1 l tal (ltie
A/ não possui conaponent.es ma.rginais cni tclação a 7

Saída: uma. solução ótima F' do PAAC com cnt.i'idas A/ er

Aciescellte lim novo vértice s a. .A/;

Pala. ca.da. p C v actesceiite X: giestas paralelas sp a. Ã/l

Seja A/' o giafo resliltailte

R.emova. uma. a. uma as novas giestas de A/' a.t.é (]lie não seja mais ])ossível faze-lo
sem violar (6.14);

Se (/,\í,is) foi ímpar ente.o acrescente uma nova alest,a. si' a il/';

Ellc'ont.I'e tim agrupamento de (/A/,(s)/2 pilões disjlint.os de arestas inca(lent.es a .- (l\ir
satisfazelll o Teoteil)a 6.2.7;

Faça. a. aglut.inaçào de ca.da um desses pai('s c se.la /.' o conjullto das a.iest.as (lo gialo
iesultant.e que não l)eitencenl a. A/;

De-,,alva J,
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A demonstração do Teorema 6.2.7 mostra claramente (ltie o conjunt.o r' devolvido pelo
algoritmo AACI é uma solução ótima do PAAC. Quando A/ possuir componentes mai'finais
em relação a r, podetllos determinar componentes Ct, a2, . . . , C'. (le A/ tais que:

e (L é um componente marginal de A/j := .4/ -- UÍ:f (;i em relação a. ftmção r iestiita
a A/J, para. l $ .j $ p, e

8 .A/' ::: .A/ UL;i não possui componentes marginais em relação a. r', onde I'' éa
restrição de l a A/'

Assim, utilizando o algoritmo AACI pai'a À/' e r' obtemos cima soluça.o ótima F' do PAAC
com entradas A/' e z''. Ploce(]en(]o como na demonstração do Teorema. 6.2.9. acrescentando
sucessivanlent.e R(C'i) giestas (0 ou 1) a r' ol)telllos ulllt\ solução ótinla do PAA(: com
ellt.i'idas .A/ e r

Segundo ]3ang-.Jeilsen. Fiatlk e Ja.cl<son, a fase (lc ienloção das ai'estas pode sei leit.a
em um grifo com 1? vértices executando-se 2T12 chama(las (lc um a.lgoiitnlo FlulKlax, e a
fase de aglutinação não exige mais do (lue 113 chama(las (lc [im t.al algoiitmo. Lesando ]in]
a[golitmo FluN4ax de conlp]exidadc O(72.3), resulta. qtic a coma)lexida.de total do Algoiitlno
AACé O(«').

A seguia descrevemos algims resulta.dos nã.o t.riviais decoilent.es do Teorema 6.2.10.
E interessante ol)sei'vat que o Teor'ema. 6.2.10 não ó válido se .A/ possui component.es
marginais. Tome poi exemplo o grato sem a.i'estas com 4 vél'vices e r = l

Quando .A:í é não Orientado então T(.A/) = g e I' pode sci lmla função della.nda. simétrica
aibitrá.iia. Portanto. o 'l'eorema 6.2.10 é uma. geilelalizaçào do seguinte resultado:

Corolário 6.2.12 (n'ank, 1992) Sda?7? G = (v,E) í/in .g7'a/0 71ão-o?.ie7?fízdo. I' 2 0
lllli inteil'o e r ltlna .função dem.anda simetl'i.ca.. Supor lla qtic G não posslti comi)OTlenfes
marginal.s. ETt.tão G pode ser est.endi.do a llm gT'alo não-07ie?}.tnflo G' acrescentando-se I'
llouas arestas de 7no./o q?le À(=, y; G*) ? r(z,y) pa7'a /oí/o ;z:, y C \.,' se e somezzZe sc

}:(/?(-Yi) -- (/a(.Vi)) $ 21

pa7'a toda s?/b-pnríiç:( o {.X'i, . . . , .X.} (/e \

Outro caso esse(ial ocolie quando I' = X:

Corolário 6.2.13 .Sr/a171 .v = (\CE,H) ?/ll?. g7'a/o nli.ç/o í Ã' 2 2. 1- ? 0 í.}}/efl'o.s. En/(}o
AI l)ode sel' est.eníl;do a ltill gl'a.fo misto k-aresta-cone.i'o ítft'rsce)l.falido-sr l uol'as al'estas
se e se)neilte sf

}l:(Ã' -- P,v(-Vi)) $ 21
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para fodíz s?lb-7)r77'lição { .XI ,.x.} d. \

E interessant.e obseivai que o Corolário 6.2.13 não vale para 1(: = 1. Um excnlplo disso
é o gl'afo A]' indicado na. Figul'a 6.2. Tome ' = 2. Ê fácil ver que são necessárias 3 ai'estas
pa.i'a- estes(lel il/ a lma grado l-atesta-conexo (fortement.e conexo), no entant.o, pi\ia X- = l
enios

Figtil'a 6.2: Um gi'afo cont.ra.-exeml)lo l)al'a A' l

Entietant.o, pode-se clemonstta.i o seguint.e iesult.ado

Teorema 6.2.14 (Band-Jensen, Frank e Jackson, 1993) Se/a ]i/ ?/m g7a./o /}lf.-/o co-
ne:co. Então h'l po(te ser esteltdido n 'um gl'alo misto fol'tement.e cone:t.o acrescent.nn€1o-sf
"r n.Duas a?'es/as se e s071?cn/e se foda s7/ZP-7)a7'/{çíio .F = {.\'], . . . ..\.v} cora/é/l} /i f77?Z)I'o.ç

r«ã' ""«s««ía«-e«/. dfsl}«fosJ .X' . }' l«i' q«. PÀ/(.\') > 0 . óÂ/(}') > 0. H

Como havíamos menciona.do. enceijaiemos esta seçào (on] a demollst.laçào do Teo
l ema. 6.2.7.

Seja A/ =(1/+s, E, ,4) um giafo misto t.al que PA/(sl
Seja Ã: 2 2 um illteiio t.al que:

ó,./(.), o-- seja. . é bal...«a.lo

À(a:,y; Jv) ? X pala todo :z:,Z/ C T(A/) lc.i7)

Observe que se óÀ/(.V) < Ã pala. algum .\' C v ent.ão poi (6.17) lma dos conjunt.os .V e
t' -- X tem que sei disjunto de T(.A/), o que implica que pjt/(.\') = óA/(.X').

Considere novamente a ftiílç.âo demanda. 7'À/ sobre paios de vértices dc \' + s

,'...o,,ü - l :'i"Íx'.,xh',p; .4o} :. -',p [«l.}. H'lN
-« i «{ x
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Lema 6.2.15 rÀ/(=,y) = rlt/(Z/,z) 7)ara q?laisq?ler , C(

Prova: O insultado é óbvio se À(#,y; M) = À(y,3; .A/) Oli se s € {a,y}. Suponha então
que z,y C \,' e que À(z,y; .A:f) < À(y,z; .A/).

Pelo Teorema de b4enger, existe um =V-conjunto .X' tal que óa,/(X) = À(=, g/; .A/). Então
não podemos tei À(=,y; .A/) < k pois senão ou X ou U -- .V é disjunto de T(.A4). h'las
então PÀ/(X) = óÀ/(X) e porta"to, ,à(#,y; .A/) = óA/(.X') = PÀÍ(X) ? À(y,:«;M), o q«e
leva a uma. contiadíçào.

Logo, X- $ À(=,g/; M) < .X(y,z; .A/), ou seja, rM(#,y) t «Àf(y, = )

O lema. anteiioi illostra. que (6.4) é válida. com r = 7A/.

Seja RÀ/(X) = :«ax(,'jtr(:«,y) : -X sopa:'' '' e y). Obs.:*'' q . /?À/(.X') = -RA/(I'' -- -V)
])ala X Ç \'' e que o Lenda 6.2.4 é válido cona R = /?A/

Lenda 6.2.16 Para q?la/q?íc7' SKbc07Ü?é7zZo X C \'/ sepa7'an(/o uév'/.ices z,y C \-

#A,r(X) ? RÀ/(.Y) ? I'À/(a:, #l lõ.t9)

,4ã?zda, se À(#,y; .A/) $ k e7ztão ezáste ll s7zócozÜ717zZo .X'o Ç \'' se7)ar'adido íz: e y Za/ q71c

PA{(Xo) = Rjv(Xo) = rA/(=, #). (6.20)

Prova: Podemos su])or sem perda. de generalidade que :t C .\' e y C v X. Então
r.v(3,y) $ À(=,y;Ã/) 5; -5Àf(X) e 7'À,r(y,=) $ À(#,=;.A/) $ PAÍ(X). Pelo Lema 6.2.15
segue que PÀ/(XI ? 7'A/(z, y). Juntando a isto a. definição de /?jv(-XI obtenaos (6.19).

Se À(a,y;M) $ A' -tão À(z,y; A/) = «A.Í(z,y). P'lo Teo-'e-«a de A'le«ge:', existe «m
subconjunto Xo separa.ndo a e y tal quc #À./(Xo) = À(#, y; Jv), de onde segue o insultado.

SejacÀ/(X) =/iA./(.X')--RÀ/(X). Observe que o Lenda 6.2.5 é válido cona c(X) = cÀ./(-X')
e pelo Lellaa 6.2.1(5 cA/(X) 2 0 para. todo .\' Ç \''. \,'amos chamei um subcon.junto
não vazio .V Ç v dc justo (respectivamente crítico) se :,v(-\ l = 0 (iespectivanlente
eAf(X) $ 1).

Como .lá mencionados. após unia. operaçã.o de aglutina.çào a. desta-conexidade local
enfie alguns vértices pode diminuir'. Infolmalniente falando, os resultados sobre aglu-
tinação niostraila (lue da.do um giafo misto ll/ = (\,' + s, l,'. H) existe um pai apropriado
de arestas (arcos) incidentes a s cu.ia aglutinação pieseiva a atesta-conexidade ]oca.] entre
vértices de \.
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N4adei j107SI (lcnlonst.rou o seguinte restiltaclo soba'e agluLlnaçoes nao-orientadas

Teorema 6.2.17 (Mader, 1978) Sda G = (1/ + s. 1?) u7n gra/o não-orÍez7/ado c071cao

ta! que 0 < dc;(.s) # 3 e não crise.e nrest.a de corte incidente a s. Então e:riste ltm l)al de
««s'«' ' = .« . .r = .Z /a/ q«. À(r,y; G'/) = À(a,y; G') 7,«,'« /od' -:,y C \''

Exemplo: Considere o grato G (\'' + s, E) indicado na. Figura 6.3

Figura 6.3: /\s giestas e e/ são tais que À(r,Z/;6''/) = À(:t',#;G) pala todo a, C\

Um dos piinci])ais resultados de BaIlE-Jei)sen, Flank e Jackson j19031 é uma. extensão
do Teoienaa. de h4a.der pala gratos mistos.

No que segue ainda iremos supor que ]v = (\'' + s. E, ,4) é un] gra.fo misto compost.o
de uni digiafo D = (v + s, .4) e lim gtafo não-oiientaclo G = (v + s, E).

Teorema 6.2.18 (Bang-Jensen, H'ank e Jackson, 1993) S©a ]v = (\ + s.E.HI
um glalo mi.sf.o. Suponlla qlLe u.ão e:riste Ttenh.um a?.co incidente a s, 0 < di\ll.s'l # 3,
e não existe nenlllma aresta de col'te i.nci.(!enl.e a s. Seja k > um lutei.-to t.al (fu(
XÇ=,U\h4) Z k pal'a todo T.UC Ttb4). Então c=iste «m pal' de ntestus e = s\-. If= st tnl

À(=,y; .A/'Í) ? 7'À/(:t',y) ?)al'a/o(/o =,y € \''.(6.21)
gKe

Chamaremos tim par {e, ./} sa.tisfazendo (6.2] ) dc aglutináveis jem .Acf)

(6.21) é equiva.lente a
f\ .-0.i ];rân

rA/./lz,yl ? z',t/(a',yl pai'a. t.odo :z', y C \ l6.22)
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Cal)e a(lui observei que sob as mesmas hipóteses do Teorema. 6.2.18. em geral ilào é
verdade que dada. lula aresta e = szz existe uma aresta ./ = sZ que sat.isfaz (6.21).

O próximo lema permite-nos realizar sucessivas aglutiilações

Lema 6.2.19 Se {c,/} é ag/ lí7záue/ em l/rn g7'a/o mfs/o J\J' = (V + s, E, ,4) safio/a:cp(/o
as hipóteses do Teor'ellla 6.2.18, então bão ea.ist.e arest,a (te corte in.cident.c. Q s e'rn NI'Í

Prova: Seja.nl :z; e y vértices adjacentes a s. Afirma.mos que À(#,y;.A/) 2 2. Caso
conta'ária, temos À(z,Z/; .A/) = 1 pois zs,ys C E. Pelo Teorema. de R'lenger, existe um
zÍ-conj--«to .X C v ta] q«e ó,tÍ(.X) = 1. Como dc(.X') ? ] t.emos dc;(.V) = ] e óo(.X') = 0.

Seja b a única aiest. de G com «m extiemoe«. .\ eo o--t-o e]]] \'+s--.V. Clara«.e,]te
b. = zs ou /]. = ys. Como A' ? 2, poi (6.17) Oll .\' Oli \. + s -- .\' é disjunto de T(.a/)
Poi'tanto, po(.V) = .5n(.V) = 0 ]nostiando qttc /i ó iinli\ atesta (le coit.e inca( ent,e a .-. o
que conta'aria.a. hipót.esc

Logo, À(#,y; .A/) ? 2 e pol (6.21) segue que À(:z',W: ll/'-r) ? 2 pai'a. (luaisqttei vórt.ices
z,y adjacentes a s. H

Abaixo entincialnos novament.e o Teorema 6.2.7 c n ost.iaicmos que é e(luivalent.c ao
Teorema 6.2.18.

Teorema 6.2.7 (Bang-Jensen, Frank e Jackson, 1993) S'díz A/ = (v + s,E.,4)
um grato misto tal qttc dNI(.s) é pal'. Slt})o)lha que itâo (.I'isto n-enltltrn arco inclden.lc a
s e que não e=ist.{t Tt.enlt.lt?la a?,esta de coT'le iTlcideiil.e a b. Seja k > o- tlm inteiro lal
que X(=,IJ\À'f'l à k pa.I'a todo =,ly C T(À'í). Então as al-calas incidentes a s po(teTít sel
agr\tl)abas e'rrl d!...l Çs )I'Z l)ni'es disjll\tos de ntodo qltc

À(a:,y; .A/') ? 7'.l/(=, y) 7)av'a /a(/o .i', # C \.'.

onde A4* (leltot.a o gia.fo m.i.st.o obt.ido Q ])art.i.r dc Af ])(las aglut.i.lta.ções de t.o(tos esses
pares.

Observação 1: 0 Teorema 6.2.7 não vale para A :: 1. \,'c.ia um exem])lo na Figttia. (i.'l.
No grato indicado nào há meio de agrupar as a.lestas incidentes a s de modo (]ue a.pós a.s
aglutinações o grifo misto i'esultante seja foi'tement.e coiloxo.

Proposição 6.2.20 0s Teo-r'amas (í.e..r8 e 6.e.?' silo eqt/ft'a/eu/es

Prova: Suponha ini('ia.]nlente que vale o Teoiellla 6.2.]8. Pelo Lema. 6.2.19, o Teo-
i'ema. 6.2.18 pode sci' aT)lacado (/.v(s)/2 vezes ao gt'afo nlist.o .4/. O Teoienaa 6.2.7 segtic
de (6.22).
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S

g ©

g

Figura 6.4: Grifo menciona.do lla Observa.ção l

Reciprocamente, suponha. que vale o Teoielna 6.2.7. Se (/.v(s) fol pai ente.o nada t.amos
a. provei'(aglut,mações leão aument.am ai'est.a-('oitcxi(la.dc local). Supor)lia. então(ltie (/,v(.$1
é ímT)ai. Ent,ào (/,v(s) 2 5. Seja. .A/' o g]afo ]llist.o obLI(lo a pai'tir de .A/ a.ciesmntai](lo
um novo vé[ tece .z e t.iês a.lestas múltiplas liga]](lo ]. c s. Clama.mente. não existe aiest.a (lc
corte incident.e a s ei]] Ã/' e portant.o o Teoietlla 6.2.7 a.placa.-se a. Â/'. Como (/,l/(s) ? 5.
entre os (dÀ/(s) + 3)/2 pares aglutinávcis en] A/' i\o ]]aenos un] pa.i {e,./'} coilsist.c dc

arestas originais (]e .A/. Clara]nente, {e,/} é aglutiiiá.vcl ei]] a/. H

Prova do Temi'exala 6.2.7

Pelo Lema. 6.2.19 t)esta prova.i que existe um ])ai aglutii]á.vel en] A/. Podemos supor
que qualquer atesta. não-orientada de .A/ é inca(lent.e a. s (basta. natal que as aiest.as não
incidentes a s ])odeia sel sul)stituídas poi un] pai de arcos ievelsos).

Suponha. poi abstido que o teorema. seja fa.]so. Seja .A/ um coi]tra-exem])lo coi]] o
menor nulnel'o possa\rel de vertlces, a.ecos e al'estas llo (dual toda ai'esta. não-oi'lenta(la d('
A/ é incidente a s. E claro que .A/ é conexo. Obscive ainda. que pala X Ç 1.- e atest,as
. = .u,/ = .f temos PÀÍ./(X) = /3À/(.\') -- 2 s. «,Z C .X'; . PA/./(X) = /iÀ/(.\'). caso
contiáiio.

Piovaremos a. seguia uma. série de afirmações até chegainlos a. uma. canela.dirão anal
Como as provas destas afirmações sã.o basta.nte técnicas, e algumas vezes um ta.nto longas
lecomenclamos (lue numa. pi'inteira. leitui'a, o leitor nào se detenha. nessas provas e procui(
apenas acompanlla.r a linlla. de raciocínio da denlonsti'ação geral.

Afirlllação 2 b'rn /)al' {e = sll,/
conjultto crítico X conleltdo u e t

st} é {iglulin(ít(l elll À.l se e somente se }tão ea:istc-

Prova Suponlla. (lue .\' é um conjuilt.o ciít.ico coiit.ando ll e / Então JÀ/./(.V 1 + 2



100 CAPÍTLIL06. AUN'IENTAÇOES CON'l DEh'BANDAS DE CONEXIDADE

/3À/(X) $ RA/(X) + 1. Sejam 7 C .V e y C \'
o Lema 6.2.1(i a ]/c.f obt.amos

.X' tais quc RÀ/(.X) rÀr(z, Z/). Aplicando

''A/.J(-',y) $ /3A/.J(X) = #A/(.V) 2 $ RÀ/(.\') l z'.v(a:, y) -- l

oii seja, {e, /} nào é aglutinável, uma. contradição

R.eciprocamente, suponha. que {e, /} nã.o é aglutinável. Então existem vértices :z:, y C \,'

tais que À(z,y;.4/'-f) < rÀf(#,y) É k. Então rm./(=,W) = À(a',y'.4/'-r) e aplicam(lo o
Lema 6.2.16 a À/'Í existe X C y sepa.rondo r e y tal que /3À/./(X) = rjt/:/(a, y). Usando
(6.19) temos

#À/(x ) 2 $ /j.l/.J(.X' ) ''.v.l(:z:, y) 5; I'.v(:z', g) ] $ /?,v(.v) -- ] $ ./y.v(.v) ]

Logo, #jS/(X) $ R.v(.V) + l, Oli seja., .V ó ct'ít.ico. Aléitl disso. /3.v(-VI > #,v./(.\') c
porta.nto u, Z C .Y. H

Afirnaação 3 Seja .\' Ç \,' l/in con.j?l??/o Jr/s/o. (/nl /;r/r' {r = .«il,./' = .ç/} é ag/if/fnííl,c-/ cil}

Ait se o correspondente ])aT' 4.cl. .fr} e ítglu.ti.ltá.ucl }lo gl'afo intslo i\r' obti.do a ])al-f.ii' d.( INI
con,t.caindo X a tí.rn. lí,} {co tlélt,{.ce.

Prova: Seja. {e = s? ,./' = sZ} um pat' de giestas em ]v inca(]etltes a. s tal que o coi'ies

pondente pai {c', /'} é aglut.iná.vel em .A/'

Para. uln subconjllnto Z de vértices de .A/ tal (ltie Z Ç I'' -- .X ou .Y Ç Z decote
poi Z' o subcon.junto de vértices de .A/' coiiespondeilt.e a Z. Pata ima tal Z, cla.lamente
RÀ/,(Z') ? RÀ/(Z) e PÀÍ,(Z') = PÀ/(Z).

Poeta.nto, se Z é crítico em .A/ ente.o Z' é crítico en] .A/'. Pela Afiimaçà.o 2 segue (ltie
não existe conjunt,o crítico Z em Ã/ contendo u, í t.al qur Z Ç v -- .X' ou -\' Ç Z (*).

Suponha., poi' abstido, que {e,/} nào se.ja aglutinávcl em il/. Pela Afirmação 2 exist(
um conjunto crítico } contendo ?& e {. Considere o l,ema (i.2.5.

Se vale (6.7) pala .V, }' então

o + ] 2 cÀ/(.v)+cÀ/(}') ? eÀ/(.x' n }') + À/(-\' u } ') ? .v(-\' u }'' )

ou seja, Z = .X U }' é crítico en] ]i/, contra.iian(lo (*)

Se va.le (6.8) pala. -\'. }' então

0+1 ? elç/(-X')+c.v(}') ? c.v(.X' } '' ) + EA/( } .\' )+2(/r;(-\'. ) ') ? e.v(} .V ) + 2(/c (-\'. }'' )
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Portanto, cÀ/(}lv) $ 1, da(.X, }') = 0 e ?z, / g .\' n }'. N4a: então Z = }
A/ e contém ?/ c Z, contrariando (*).

Logo, {c,./'} é aglutinável em .A/

é ci'íti(.o en]

tinas c]ialxauJULIJ {an.]\!nto j!!sto .Y de ti:i3ilia] se l.]:l
exemplo minimal, a Afirmação 3 mostra (lue

1. C:omo M &+lm çonh:a

em .A;í todo conjunto justo é trivial (6.23)

Afirnaação 4 /'al'a /or/o ?z,?, C \.,'

z'À/(?z, t,) = lllin{ J,vl«), ./i,v(?,). X'}

Prova: Pot ((i.lç)). temos (l«e min{/3,v(t.), d.v(t,)} ? 7,x/(i.,t,)

Se À(u, t'; Â/) ? X então o insultado segue imcdiat.i\nlent.e. Suponha que À(u. z,: .'v) < A
Pe[o Lema 6.2.]6 existe um conjunto .V C \'' scpaiail(]o r/ e t, t.a] quc #.v(.V) = R,v(.V) :
rÀ/(u,u). Ott seja, .\' ó justo e pol (6.23), l.VI = 1. (1e otl(le segue o resulta(lo. l

Afiriiiação 5 0 cona?f77/0 \'' r(.A/) «ã. é «;/'

Prova: Suponha. por absurdo que v rl .x/ ) 0. Defina. os seguintes conjuntos

X
}'

{z, C v : PÀ/(t,) < .5.v(1,)}

{t, C v : PÀ/(1,) > f5À/(?,)}

Então {.V, }'} é cima pattiçã.o de \.'. Pela definição (lc .V e } . existe lim algo /z

que sai de .V e enfia. em }
( -' , ]/ )

Seja. .Af' := ll/ -- /i.. Então 7'(.A/') Ç T(A/) e, corno A 2 2, nào exist.e atesta (lc coit.c

incidente a .' elll a/'. Como PÀ/(y) > ó,v(#) ? Á: > /?(y). segue que /l não eiltia ein

nenhum conjunt.o just.o. Portanto, À(u,t,; A/) = À(t.. t,; ./l/') pala todo té.t, C \

Como 7'(A/') Ç T(A/), (6.17) vale pala .A/' e poli\ minin]alidade de .4/. .A/' nào é ]in]

contra-exemplo ])aia. o teorema. Logo, exist.e un] l)}\i {c. ./} de a.lestas aglutiiiáveis en]

.A/'. l\'las ent,à.o tal par t.aml)ém é aglut.inável elli .v. cont.]a]ia]]do a escolha dc ]v. H

Se.ja. Zo C \ 7'( .v) iim vértice tal que /3.X/l/o) ó iilíiiimo
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Temos dois casos a analisar'

Caso 1. dc;(s. /.) ? l

Para facilit.ai a lcfeiência a afirma.ções anteriores. va]]]os in(limo Zo poi f ]lo Clamo l
Assim, dG(s, Z) ? l.

Afinnaçao 6 /)al'a /odo ZS-cona?z72/0 .\ , .\' ?é {Z}, /ezllos

RÀf(.X -- t) 2 RÀÍ(.\')

Prova
BÀ/( .X'

Sej.«. -: C \,' e y € \,' -- .\' tai: q«. R.v(-V)
t) ? rA/(#,y) = R.v(.\') e o iesttltado scgtie

r'.l/(]'.?/). Se a' # Z então

Suponha. que =' = / e seja. ?/ C .\' -- / um vél'tia' (llial(lliei. Pela Afia'inaçào -l.

'e:caos que RÀ/(-V) = ,'.v(í,Z/) = nlinlÕÀ/(1).#À/(!/),A:} e /?jv(.V -- ZI ? ,'À/(«,íl
nlin{/JÀÍ(tz), /i.v(í), A} . Pois.cinto, para- ol)t.Cimos o i-cstilt.a(lo l)ast.a piovainlos que /g.v(1/ ) ?

/3.\Í(f) Oll (lue a.v(u) ? k.

Suponha quc a.l/(11) < P.v(/) e que /3A/(?1) < A'. Poli\ (,scollta dc / = f.. temos qtif

11 C T(.A/). Como T(.A/) nunca. consiste de tim tlitico \.'ói-t.ire, pol' (6.17) temos qtic
PÀf(u) ? k, o que leva a cima. contradiçã.o. H

Afirmação 7 Se .\ Ç \'' é c7'z'fico e??/(io (/c(s, .\') $ (/a(.,. \' .\')

Prova: Sejam di := ./a(s, .\') e d2

que PÀ/(X) = RÀ/(.V).
(/G(S, v .X') e suponha sem perda de generalida(le

E«tão RÀ/(l/ - .V) = ã'À/(.\') ? p.\í(.X') - 1 = Ó.v(\,'' - .\') - '/, + d: - 1 ? A/(\''
X) -- d2 + di 1, clo qual segue que di $ d2 + 1. Note (lue não podemos tel igualdade
pois senão c/G(s) = 2(/2 + 1 . contrariando o fato (le (/ó(s) sci pat. Logo. dl $ d2, e a prova
está. completa« H

Seja S o con.junt.o dos vértices adjacentes a s. Como ncilllunl pai {sz/. s/} é agltitiná.vel
ena À/, a. AHlimaçào 2 post.ra. que todo element.o df' .'i' peia.ente a a.lgtml {3-con.ilint.o
clínico. Seja. /' unia família mínima.l cle conjuntos ciít.ecos t.al (ltie U(.V : -\' c .F) a .«'

Pela Afirma.ção 7, l/'l > 2. Podemos sttpoi (ltie os membros (lc .F sào /3-conjlintos ci'íticos
niaxlnia.is.

Aflrinação 8 l/ ? :3
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Prova: Supoitha que /' possui apenas dois membros, digamos .\' e } . Como .S' Ç .\' U }
e Z c s n .x n } , pela Ahrinaçào 7 temos qtic (76-(s,=z') $ (/c(s. l -- .\') < (/c;(s. } ) $
(/a(s, \'' - } ) < (/a(s, .\'), o que leva a uma. contradição. H

/

8

da(X, y
.Z.,fr?z}7n.s q?/[ l-do(.L1--) - 0 .

Prova: Se vale(6.8) para .X e }' então 1+1 ? cÀ/(-V)+cÀ/(}') ? cA/(.X -- } )+fÀI(} --

X) + 2da(.\', }') + (/o(X, }') 2 0 + 0 + 2 + 0, e poitat)to, 2dc(X, } ) = 1, (io(.V, }') = 0 c
X' - y e }' -- -\' são .justos. O ]'esultado segue pois em iv to(lo conjunto justo é trivial.

Suponha (lttc tlào vajc (6.8) e (lue vale (6.7) pata .V e }'. C:omo .\' e }' são con.iliilt.os
críticos maximais. elç/(.X' U }') ? 2, e porá.ant.o, 1 + 1 2 :A/(.X') + eÀ/(}') ? e.v(-v n
}') + cÀ/(X u } ) ? o + 2. Logo, cpx/(-x' n } ) = 0. o-i seja, -v n }' é .justo. Portailt.o
xny = {z}. Pela .Aíitmação 6, RÀ/(.\' -í) 2 /?,v(.V) e/?.v(}' -f) ? Ejt/(}'). Poi'tanto.
RÀ/(X) + R.v(}') $ /?.v(.\' -- Z) + RÀÍ(}' -- Z) = R,v(-V -- }'l + RA/(}' -- .\'). Logo: vale
(6.6) ])aia RÀ/.

Mas co«.o .v n }' {z} . z c \'
uma colltl a.dicào.

7'(.A/), vale(6.2). e poitant.o vale(6.8). o que leva a
H

Sejam XI, .X2 e .V3 três menibios de .F e Z = .x'l n .x'2 n .x3. Pela mininla.lida(le (le

.F, ca.da. Xf contém um vértice =i que nã.o pertence a nenhum outro membro de .F. Pela
Afirmaçã.o 9 segue (lue Xi = Z-Fzí(á = 1,2,3) e (lue ao(.VÍ.Xj) = 0 e(/C.(.Vf,X.i) =l
para. l $ á < .J 5; 3.

Logo, nã.o exist.ein bicos entoa.ndo ou sa.indo de Z e a.penas a. aiest.a sí incide em .Z
Ou seja, sZ é unia. a.lesta. de corte, contra.fiando a llil)ót.ese de não existia nenlluilla é\test.a

de coice illcideilt.e a. s em .A/. Essa contradiçà.o mosto'a. (lue o Caso l não pode ocoli'ei.

Caso 2. (/a(s, Z.) = 0

Como .4/ é conexo temos que PÀ/(Z.) = óÀ/(ío) > 0. Sejam(a,to) e(Zo,Z,) tais que. s.
possível, a 74 &. Observe que a :: b somente se Zo tetra apenas ilm único véi't.ice ad.jacent.e
a este em ]t/. Se.ja iv' o giafo miss.o obtido a pait.ii de iv pela. aglutinação de (a,/o) c
(t. b)

Cla:«me«te, T(.A/) = T(Af') e À(Zo,t,; Ã/') ? À(ío,',; .4/) -- 1 pa-a to(lo '' C 1 -- '..
Ainda, À(tl,t,; v') = À(?/,t,; .A]') pala. todo ?/,?, C \ -- Z.. lst.o é fácil cle vei se a = /). c
segue do fato (le t.o(lo con.jimto .iust.o em A/ sci' t.iivial. (lidando a # Z). Porta.nto. t.cUJos
que

7.\f,(/o.z,l ? 7JÇ/(Zo.t')-- ] pala to(lo ?, C \'-- Zo ,,.....
z'A/.(zl.?') = 1'À/(?i.t,) Faia todo lz.t, C \ ((j.21)
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Aflrnaação 10 Ar(io cais/e a7'essa de corre ncidcz7./e a s czn A/'

Prova: Suponha (ltie exist.a uma. aresta de corte incideilt.e a s em .4/'. Então exist.e tim
conjLmto .X' Ç y sepai'ando ío de a e b tal que PÀÍ(.X) = '5À/(.V) = 2 e exist.e uma tlilica
aresta A :: sz incidindo em X

Seja /z' = su outra aresta de À/. Então u # z e À(u,:; A/) ? 2(veja Lema 6.2.19). Isto
implica que X é justo. e portanto l.X'l = 1. Nla.s ent.ão ; = /o cont.rareando a hipótese de
que da(s, to) = 0. H

Logo, .A/' satisfaz as condições do Teor'ema 6).2.7. Poli\ llliiiimali(lado de .A/, A7'' nào é
um conta'a-exemplo pala. esse teoienla« Ent.ão exist.o \ln pai {r = s?h ./' = sZ} aglutina.x.,el
en] .A/'. Como estamos no Clamo 2, í 7é {o.

Afirmação ll {e,./'} é ag/?tfi7záue/ em .Af

Prova: Suponha (lue {e, ./'} não seja aglutinável em A/. Ent.ào existe lmi conjunt.o ciít.ico
.X Ç y contendo ?l e Z. Poi (6.24) temos que Rv,(.\') ? R.v(-V) -- 1. Usa.ndo o fa.to de

que X não é clínico en] it/', ou seja, /iÀ/,(.V) 2 RÀÍ,(.V) + 2. obt.amos

P.\fI.Y) ?/3A/'(X) 2 RÀ/,(X)+ 2 2 RA/(-V)+ 1 ? PA/(.\') lõ.2õ)

Porta.nto, /?À.r,(À') = RA/(.V) l e .X sepa.la to de a e /). Logo, pot (6.24) segue (ltie

RÀf(X) = rÀ/({o,y) pa.ia. a.lgum y C y que é separado de Zo pol -\' e que

z'.\./(Zo,y) > 7'À/(:,y) ])ara. todo ]: C \- Zo sel)a.i'i\(lo (le y poi' .V l6.26)

Se Zo C X e«tão t.o.«e .' := Z (# Zo). Se fo C \' -- .V ent,ão existe «m «é:'tic. -:

em v -- X -- Zo, senão v -- .\' = {to} do qual segue (hiP /3,v(-V) ? PA,/(Zo) + 2. Ent.ào
pela Afirmação 4 temos que RÀr(.V) = rÀ/(Zo,y) = mini.g.X/(y),/3À/(Zo),X:} $ #A/(Zo) $

PÀ/(X) -- 2, contiariaildo o fato de .V sei cl'ítico em a/

Em aml)os os casos segue que

miniHA/IZo) . a.v( ]/ ). Ã } 7'À/(ZO. y) > 1'.v(:z'. yl tniii{ /3.v( .1'), #.v( !/) , Ã:}
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Isto implica que /3A/(r) < NAf(Z.) e que ÕA/(#) < A:. Pela escolha de Zo e pelo falo cl(
À(tl, t'; À/) ? A' pala t.odo u. ?, c r(A/l. segue que r g T(À/), o que leva a uma colltiadiçào

As Afirmações ]0 c 1 1 mostram que .A/ não po(le sei un] conta'a-exemplo pala o Teo-
rema 6:2'r li)Rãtiõnt radíçããmosüla que ÕTasõ2 bããÍiõdéõcorrei e compjétãã demõni-
tração do teor'enla. H

Os dois coi'olái'ios seguintes sã.o resultados não triviais decorrentes do Teor'cma 6.2.18.
O primeiro iefete-se ao caso 7' = Ã ? 2, enquanto o segundo refere-se ao caso especial em
que .A/ é siméLi ico.

Corolário 6.2.21 Sdrl A/ = (\'' + s,E,.4) ?/ll? g/'a.fo n7fs/o /r// qzzc 0 < (/Àf(.ç) / 3. náo
existe «e«lll'n- «rco iltcideTlte ': s e «eT:l:«nl« ".'cala d.: «I't. nc de.tle « s. Sej« k >
inteil'o t.at que XI.=. UiAf'l > 1'a todo =, IJ C \.'. E-nlâo triste llnl. luar de íll'estas e = sti
f= st Lal que XÇ=,ly\Nt'j) > «ra.todo x.IJ C \;

Corolário 6.2.22 .Sd« a/ = (1'' +s. E, .al I'nl gla/n lllfs/o sfmc'/z';co fa/ q?/e 0 < (/.v(s) #
3, não e:riste n.enlll{ n arco inca.deTit.e n s e não e:ri.slc neultatma aresta d.e cora.e i..,l.cillcn{.c

a s. Então existe tlm ])QT' de nT'estas e = su, .f -- st tal que X(:c,y\ÀfeJ ) :: XI.a:, IJ\ À{) pnT'a

iodo #,y € \.

Observe que o último cot'o]á.iio já é lmla gerei'a]ização (]o Teorema. 6.2.17(1e Nlader

6.3 Aumentações com arcos

Nesta. seçâo veremos os principais iesliltados iclat.idos ao PA.ACiD que foia111 encontra-
dos na litelatuia. Como já foi mencionado, poder)os supor sem peida. de gelleialidadf
que o glafo de entra.da. A/ = ZI) é orientado.

O caso r = 1 consiste em encontrei' o ]nenoi' sul)eigrafo fortemente conexo de D. Este
pi'oblema foi resolvido poi' Eswa.i'a.n e Ta.ijal ll 07a)l ('oillo foi visto no Capít.ulo 4. .Já neste
caso a. versão coill ctist.os é .,\r7'-difícil.

Uma val'iailt.e dest.e pt'o])lema na qual pei'lllit.imãs ?\('l'es('ent.al' apenas ai'cos crie sc.lata
reversos aos ai'cos (lc /,) pode sei iesolvlda eill t.enlpo l)oliilonlial. mesmo no caso com custos
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nos arcos. Trata-se de um resultado bastant.e conhecido de Lll(.c)lesa c \'ounger j107SI (lti(
mencionamos na primeira seçào do Clapítulo 5.

Generalizando o i'eslilt.ciclo de Esw-ai'a.n e Tarjan, Frailk j19921 obt.evc um algoiit.mo
pojinomial para o P.\ACD no caso em que r = Ã'(? 1). Esse algoiitmo baseia-se em
um teorema sobre aglutinação orienta.da. devido a NÍadet (Corolário 6.3.2). e usa t.écllicas
análogas às descritas para o PACC na. seção anterior.

Por outt'o lado, Frank também mosto'otl que o PAACD (om demallda a.i'bit.i'ái'ia é AT'P
difícil mesmo no segllinte caso:

,'«,.a - l ã se z/, u € S,
caso ('ont.i'áiio.

onde .S é um silbcon.ltlilt.o fixo de \.'. Diailt.e disso, lla. l)oticas possibilidades de obtci
possíveis gerei'aliza.Cães (lue foineçaln l)oas ('ai'a('t.eiizaçõ('s Oli algoz'it.mos poliiioiniais.

Ba.ng-Jensen, Fia.nk e .Ja.ckson li90:31 prova.ram iiin iesttlt,a(lo ma.is geral pa.i'a. o caso de
dema.nda. nã.o-ul)ifol'llle, (ltie desci'evel'amos mais a.diant.c. r\ demoilsti'a.çà.o dest.e i'eslilt.ado
usa o seguint.e teoiel)la. de aglutina.çã.o orientada.

Considere 7'(.A/) e ZÃ/ como na Seção 6.2

Teorema 6.3.1(Bang-Jeilsen, H'ank e Jackson, 1993) S'©a A7 =(v+s,E,.4) llz7.

g«Jo misto t«t qu Xt .U\h]) > - todo =.IJ ç: Ttht]. S..p.«I" q«e «ão ã'«ci'lem

arest.as em s e que s é balanceado. Então para todo al'co .f = 1.s. { ) existe unl. arco e. = 1.u.s)
ía/ qt&e

À(z, y; .A/'Í) ? I'À./(=, y) 7)a7'a /o(/o ;?. # C \.'

Como já havíamos menciona.do, nã.o ]]á gran(]e geneialida(le cn] considerei giafos nlist.os
no Teorema 6.3.1. Entretanto, ele gelleraliza. os seguintes resultados.

Corolário 6.3.2(Mader, 1982) Sda Z) =(\''+s,.4) ?/llz (/fg?'a/o Za/ qt/c À(z,y;D) ? A
pa.ra tod.o =,y C \,' c s é t)alaTtceado. En.tão para cad.a íll'co .f = 1.s.t.~l e=áste lín} at'co
e = (tz,s) Za/ que À(l,,y; D'/) 2 A, pa7'a lo'ío a:,y C \.

Corolário 6.3.3 (Jackson, 1988) .S'da D = (\ + s, ,'tl l/li? í/fgr'a/o e?l/el'l:alia. E'll./(ic,

para cada a?co .r = (s./) e-fs/e l/m a7'co e = (tz,s) /«/ qr/( .Xla,y; D'-r) = ,\(a',y; D) p«,a
fo(/o #, y C \
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A seguia descievenlos o result.ado acima inencioilado. ielacioila.do ao P/v\('D. obti(lo
poi Baila-Jenseii. Fi'ailk e Jackson j19931.

Teorema 6.3.4 (Bang-Jensen, H'ank e Jackson, 1993) Sdarn .A/ = (\'.É'.,'t) 1/17i

l2:(l/Imzzilsla,.L21 ]Li} àlüileíms.rz= ttzlla /izzlçãa í/ema71/{íylrzm A/xdÍ$1a=al{/prZi-O.
Olz seja,

r(=,y)=r(y,a) $ A'para/o./o:,yCV.
-(':,y) l ?,«,« /../o .:,y c r(.4/).

Então l\{ l)ode ser estendido Q unt grato misto NI' acrescem,ando-se -Í motos nl'cos d(
modo qllf

À(=,y; .A/*) 2 7'(a:,y) /)r/I'rl /oí/o I', y C \

se e sonieil{ e sc

}.l(X(.X. ) - PÀf(Xi)) $ "r
f-l

f

e }:( /?(-Ví) -- ÓÀ/(-Xi)) $ 1'

pa7'a Zor/a s?/ó-/)a.z'íÍç(io {.\'] , .\'f} (/e \

A técnica da (lemonstiação do lestiltado aciilla ó análoga. à (lo Teorema. (i.2.10: acl-es-
cente «m vértice s a .If e arcos (s,t,) e (?,,s) de modo a satisfazem as (lema«das: -e

p(s) = ó(s) = 'r então a.psique o Teorema 6.3.1. 1'azen(lo uso desse resultado, de ma.-
negra a.náloga. à. que foi feita para o PAAC, no caso cm que z' satisfaz (6.4), obtém-se lim
algoiitmo politionlial pa.ta a. conespondente veisào (lo Piv\CD. De fato, o algolitmo de
Frank j19921 pala. o caso r = k segue essa linha. c l)apeia-se ilo Corola.rio 6.3.2

A segtiit tneilciollamos três coi'oláiios. No pt'iiticit'o supomos cine T(A/) é vazio. oti
seja, .a/ é simétrico. Deste modo, r pode sei alma função demanda. (simétrica) a.lbil,iáiia.
No segundo, obtemos cima generalização de tim insultado demonstrado por Franl{ li0021

Corolário 6.3.5 Seyrzm .A/ ?lm gz'a/0 7nisfo sÍlnó/7;co. z' l/ma /iznçào demazz(7a si.mé/7;cí/

e ''Í Z ü unl. i-i\t,cito. Ente.o l\'l pode ser estendido u unl gl'afo mi.st.o NCí' acl'esmo\tendo-sc
'y nodos arcos de mo'/o q?.e À(#,g; .A/') ? r(=,p) p«,'« /o(/« :?',y C \' .s' e s.me«Zc s.

>l: ( a( .\'f )

f

Pjv(.Ví )) $ "y f >ll:(R(.vil
f

.5,v(.Ví)) $ 1'
i=l

)ara toda stib-pa)'lição {X,
ser sã.métl'ico.

.X't} (/e \, ,\ié} disso. ÀÍ })o(te sel' escolhido d( Díodo u
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A última. afirmação do corolário acima segue da demoilstraçào (lo Teorema 6.3.4 (ltic
foi omitida aqui. O('oioláiio segliinte trata do caso especial (le demanda em qlle I'(t/. I') =
À 2 1 se í. e t, peitenccm a llm subconjunto fixo S de v tal que T(,'1/) Ç .':; e r(il.t') = 0
caso contiá.iio.

Corolário 6.3.6 Sejam .4/ ?/m g7a/0 7nÍslo, 1 ? 1 e I' ? 0 in./eiras. c .S' Ç \,/ /a./ qí/í:'

]' Çl\'l) C S. Então NI l)ode sel' est,en.dà(lo a llm grato ltlisto Nt' acl'esceli.t.ando-se l lindos
arc« de ll o.ío q?lc À(=,y; .A/') 2 k pa7'a /o'7o #, y C \'' se ' somrn/e sc

)l:(Ã' - PAÍ(.\'i)) $ 'r
f Í

e >:(1' - Ó.v(.X'i)) $ 7
f-l

para toí/a s?ló-7)a7'Zíçrio { .Vt ,.\'.} de\' /«/q«. .\'ins. .s-.\'i#ü 7,«,'«] ; i$z

Observamos (late Fiallk j10021 já tinha demonst.lado o iestilta(lo ajateliol pa.ia. o caso
em que S = \

/

Na. Tabela 6.1 api'esent.amos um resumo dos principais iesult.nãos sobre a. conlplexidadc
computacional do P.A/\C e do PAACD.

ai'cos

D \.',,4

r(z, y) = r(y, =z:l $ A: pa.i'a =z', # C \,'
«(y,-:) --a ",y c r(D

l se a',y C S C \'
0 c.c

./V'7:) -coinplet. o

l (lua.]quel À/'P -compõe t. o

Ta.bela. 6.1: Principais insultados telas.avos ao l).'\.ACT) e ao PA.AC



Considerações finais

Ao colega.amos no fina.l deste traballlo, post.alíamos de dest.a(.a.i a.lguns a.spect.os file
chan[a.ia,m ]]ossa. a.t.ençâo dt]iant.e a. sua elaboiaçào. I'i imeiiament.e, iessaltamos o fato (le
não teimou enconti'ciclo na literal.ura nenhum ti'aba.lho que desse um tratamento utlifi('ado.
ou nlesnlo li] la. visão geral. dos dix/eisos prol)lemas (lttc a(lui está(ll\Rios. Nesse seiit.i(lo.
espera.idos (lue o piesent.e ti'aball]o possa. se] llt.il (Olllo ('onslilta Oli lona.e de i-cleicit(ias
à.queres que tiverem int.viesse ou cuiiosi(lado soba(- 1)iol)lemas ielacioila(los a gtt\.los miss os.

Ouvi'o as])pelo. sci](lo est.e ui]] (los mais agia(lavas. foi a descoberta. (la int.elessranl(
teoria das fui)ções sti})modtilai'es q\ie se mosto'otl (lc giail(le tit.ilidade na. clescol)pita. (l(
vái'ios Jesuíta.dos a(ltii desci'idos e que cei'tanlent.e l)odo sei aplicada. à. ouvias áreas dc
pesquisa. como villa. poderosa feia'a.nlent.a no ata(ltie a novos pt'ol)lemas.

Poi fim, como o('on'e ein muitas á.i'eas de pesquisa., a.iii(la. resta.n} pi'ol)lema.s em amei'to
que poderiam sel estudados futulameiite. Entic eles podemos destaca.i o ])ioblcma do
circuito negativo e o pioblenla do caminho mínimo em gtafos mistos plailates, mencionados
no Capítulo 3. Outra. direçã.o possí-.,el seria piocuiat a.lgoiitmos mais eficientes e piát,ecos
pala valias problemas descrit.os neste trabalho, ein l)i\iticlllai, os problemas tiat.idos nos
Capítulos 5 e 6.
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.4b(x)

,4b(x, y )

Áb(X)

Áb(x, v' )
D

Ec(X,y)

G - (\ã Z)

.A/ +(r'U L)

MJU

.A/ .E, ,4)

Â/- DUG

3

3

[«,«]

dÀ/(x', }'' )

#Àf( .x )

óo ( .X )
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ÓA.(X )

À(#,y;.4/)

X

Po(X)

PÀf(x )

c(P)

da(X, y' )

d../(x, y )

gG(«)

gÀf(«)

(:., «)
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