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Resumo

Ainborg (1985) e Robertson/Seynlour (1986) introduziram, de n)odo independente, um
conceito que se mostra uma boa medida da conlplexidacle de um gialo (',': diinensào
de G (Arilborg) ou Z7'ec-tpádtA de G (Rolleitson, Seylnoui). O primeiro autor apresenta
un] paradigma para desei)volvem algoz'itnlos polinomiais, quando restritos a giafos c.oill
dimensão limitada, para diversos pool)lellla.s NP-difíceis. Os outros utilizaili o collc.eito de
f7'f'c-?oàdt/} para resolver a conjec.Lura zoc//-qtéasã-07'dc7'i]]g (le 1<. Wagi]e] e ap]ese]]ta] un]
algoiitino polinoniial para o piobleina, dos k caminl)os disjuntor. O conceito de í7'ef:-wídt/t
foi apioveitadõ por Bodlaender pala "paialelizai" o paiadign)a de Arnboig e i»astral que
vái'ios ploblenlas NP-difíceis, quando restritos a gi'aros com Z7'f:f:- idt/} limitada, estão na
classe NC.

Neste tiaballlo apiesentanlos o paladignla de Ainboig, generalizado e lnelhoi loi ba-
lizado, juntamente cona sua aplicação a, quatro ploblenlas NP-completos, ligoiosanlente
analisados: conjunto estável nláxilllo, cli(lue nláxinlo, colocação mínima e circuito hanlil-
toniailo. Ena seguida fazemos unia. demonstração c.onsti'utiva (original) da e(luivalência
enfie dimensão e írec-toádl/t de un] giafo. Pot último, estudados o paul)leiloa de se deter-
minar a dimensão (trem:-wldt/}) de unl dado grifo e apresei)tan os algumas classes de gratos
cona dinlensào ( trem-u,lata) limitada.



Abstract

Ainboig(1 985) and Robertson/Seymoul.( 1 986) 11ave introduced, independently, a concept
whicll is a good measure of the complexity of a grapll G': dimension of G(Aiilborg) or tree
widtli of G' (Robertson, Seynlour). Tlle fotnler auto)oi piesents a paiadigi)l toi developing
polynomial algorithnls, wllen restiicted to giaphs with bounded diinension, to severas
NP-llard pioblenls. The latter used tlle concept of tIPo-widtl) to solve 1<. Wagnei's well-
quasi-ol.deiing conjectura aiid to show a polynoniial algorithill loi tlle A: clisjoint (oiinecting
patlis ploblenl. Aftelwaids, Bodlaendei lias used tule concept ot trem-wi(Ith to "parallelize"
Aiilbol'g's paiadigm and show tllat nlaily NP-hai'd problenls, wlieil testa-ictecl to graplis
witl) bouncled trem-widtll, are in N(;.

In tllis woil< we present Arnborg's piuadigm, geneializecl and bettei foimalized, with
its app]ication to foui NP-complete plob]enls. t]loioug])]y analysed: lnaxinlum stable
set, nlaxinlun) clique, minimui)l coloiing and hamiltonian circuit. Afteiwaids we tive a
constiuctive pioof (original) of tlle equivalenc.e L)etween tlle din)ension anel tlie tree-widtli
of a grapll. Finally, we study tule pi'ol)len) of deter'mining tule dimension (tree-width) of a
given graph and show some classes of giaplls wlticl) nave bout[ded din[ensioii ( time-widtl]).

VI
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Introdução

Os problemas NP-difíceis constituem un] grallde desafio pala a ciência da c.onlputação:
embora apareçam freqüentelnente em diversas aplicações reais e apesar clo grande empe'
nl)o colocado no seu estudo, não se c.onliec.enl algoiitnlos (lue os possan] iesolve] en] ui-n
tempo razoável (polinonlial no taillanho da. entrada). Diante de un] pior)lema NP-difícil
várias medidas podem ser tomadas: continuai tentando a(-har algum algoiitnlo (lue o
resolva en] tempo po]inoiiiia]; ac])ai a]gunl algoritnio polinomial (]ue calcule unia solução
pt'óxima" daquela desejada; acllin algum algoritn)o (lue para certas classes de entrada

resolva o problema en] tempo ])olinoniial. A prin)Cita abordagem pare' e de difícil sucesso,
pois equivaleria a plovai que P=NP. .Já a segunda pode levei a resulta(los bastante satis-
fatórios, eml)ora senlpie permaneça a "sensação de ineficácia" , pois, afinal de contas, não
se acllou a solução desejada. O último enfoque é interessante, pois detern]i]ia un] algorit-
nlo (lue resolve de fato o piobletlla en] tempo eficiente, enlbola apenas para dotei'minadas
classes de entrada. Pala (lue o algoritmo assiill desenvolvido seja prático é nec.essái'io (lue
tais classes cubram) boa parte das possíveis enfiadas e (lue, dada unia enfiada, possa-se
deternlinai en] tempo eficiente se ela está incluída ou nào em tais classes.

S. Arnborg apresenta l51 un] paradigma, bastante geral e coi ampla aplicação, para
desenvolver algoiitmos que iesolvenl pool)lemas NP-difíceis em giafos en] tempo polinomial
no tan[anl[o do grato de entrada, trás ex])onencial no (lue ele chama de di7ní:?isco do giafo.
Pa,ia as classes de gratos com dinleilsào ielativaiilente pequena estes algoiitnlos tornanl-
se práticos. N. Robeitson e P. D. Seynloul j15SI, de un) n)odo indepellclente, definem
o c.onceito cle í7'ec-widtA (largura arbórea), (lue tan]bén] se inostia unia boa medida da
c.on)plexidade de un} grifo. Este c.onceito é aproveitado pol Bodlaen(lel pala "paialelizai"
o paiadignla de Ari)t)oig e nlostiar (lue vários prol)lemas NP-difí(eis, (luand(.) restritos a
gratos com t7'f:f:--wídÍÃ limitada, estão ila classe N(l;.

Nesta (dissertação ptocuianlos estudei e I'ornlalizar o paradigma de Ainborg e relaci-
ona-lo cona o trabalho de Rol)eitsoil e Seyn)oul. No Capítulo l fazemos unia genera-
lização e uma melhor formalização do paiadign)a de Ainl)oig. Foi estudada a aplicação
do método à solução de quatro problemas: conjunto estável máximo, cli(lue máximo,
colei'ação mínima e cilc.uivo han)iltoniano. Os algoz'itnlos, (lue estão apenas esboçados
na literatura, foram foiinalizados, nlellloi actos e cuidadosanleilte analisados. O algoiitnlo
pala. se determinar lin conjunto estável máximo toi iinplen]eiitado t' uii] algoiitmo para
o problema c.onlplementai da. coloiaçào niíninla lcol)erguia nu'ninfa poi (li(luas) está en]
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fase final de implementação. No Capítulo 2 apresentamos uma denlonstiaçào construti-
va. joiiginal) da. equivalência entre os conceitos de dimensão (Arnl)oig) e largura arbórea
(Rol)ertson e Seymour) de un] gtafo. Na literatura já llavia referências à equivalência
destes dois c.onceitos, demonstrada cle Díodo indireto. No mesmo capítiilo n)ostramos
como aplicam o paradigma de Arnborg utilizando decomposições al'bóieas. O c.onceito de
(lec.oillposição arbórea lega/ar, que não aparece na literatura, permite fazer tal aplicação
de um Díodo bastante direto. Finalmente, no Capítulo 3, estudíunos os dois aspectos
necessários para que o paradign)a de Aint)org seja útil na pi'ética. Mostramos un] algorit-
illo que determina en] tempo eficiente se para uin dado k ielativanlente pe(luello a largura
aibólea (ou seja, a dimensão) de un) grato é n)enor ou igual a k. Mostianlos, também,
que várias classes de gratos já conllecidas lla literatura possuem laiguia aibóiea limi-
tada. A extensa referência bibliográfíc.a. foi gentilmente fon)ecida pelo próprio Arnborg
(fizemos apenas algumas pe(luenas alterações) e permite unia visão da grande (quantidade
(te estudos recentes (lue llá nesta. área. Assunlin)os (ltie o leitor está failliliarizaclo c.onl

c.eixos conceitos e notações básicas da teoiizl dos giafos coi]]o a])aiecen], po] exen)plo, en]
Boiidy e N4uity li361. Introduziieinos as mentais defiiii(;ões na ]]iedida en] (lut' loien) sendo
i) ecess êl i' i as .

(l;remos (lue os algoritnlos lineares propostos ilo capítulo 2, (lue (lenlonstiaill a e(lui-

valêiicia entre a clinlensao e a lalguia ail)oiea de un] hiato, podem sei um ponto de partida
pala se desenvolver algorltnlos mais simples, e talvez ate mais efi(lentes, para a construção
de decom])osições al't)(5leas de gialos.



Capítulo l

O paradigma de Arnborg

.Já se mostrou que muitos problemas NP-difíc.eis possuem algoiitnios com complexida-
de de tempo liceal quando restritos a. celtas c.lassos de giafos. Esta área de pes(guisa

surgiu nos alias 70, logo após o ieconllecimento do conceito de NP-dificuldade, com un]
grande núnlelo de antigos descrevendo algoiitnlos cona complexidade polinon)ial de ten)-
])o para prol)lemas NP-difíceis iestlitos a giafos série-paralelos. IJma boa caracterização
dos problemas (lue podem) ser resolvidos en) tempo liileai subia gratos série-paralelos foi
api'esentada. poi Tal<amizawa, Nisllizeki e Salto li 751.

Rocei)tenleilte a pes(lulsa diiecionou-se para unia inaiol getlera.lixa(;ãu cle gialos seile-
paialelos, descobl'indo novos conceitos (lue tên) se iilosti ado como boas medidas da con)-
plexidade cte um grato. Enl particular, Ainbolg fala ISI da. dá7izc7 são cle uni grato e mostra
un] paiadignla pala desei)volvem algoiitmos eficientes pala classes de gialos cona dimeilsào
lin[itada (giafos série-paralelos tên] din]ensão 2). Este paradigma, cllanlado de nt(fiada
da 7cdllç:ào sob7c [abc/as, é bastante geral e possui ampla aplicação, servindo para resol-
ver ploblenias como o do c.onjunto dominante mínimo, conjunto estável máximo, número
cion[ático, ciic.uivo l]an]iltoniaiio, e unha série de outros exemplos (]ue podem sel vistos na
coluna de .Jolinsot} sobre pioblenlas NP-con]pletos j103, 1041 e en] outrtts fontes l3, 1601.

Ainborg e Ptosl(ulowski apiesentanl li 01 este paraclign)a supondo como eiltlacla unia i-
mersão (c7nbcddizlg) do giafo en] uma k-árvore e, então, illostiam (lut' tl ('oiliplt'xidade dt'

tenl])o dos algoritmos (]ue se baseiam neste método é linear no ilúnleio de vértices, en)hora
exponencial em k. l-lula das dificuldades da lorinalizaçào e da análise de complexidade
do método da leduçào sobre tabelas como proposto em ISI é o fato cle ele utilizar várias
ta[)e]as (uma (quantidade ]imitada anel)as pe]o número de vértices do grato) ])aia foi-nlai
unia nova tabe]a em c.ada pitsso do algoiitn]o. (;on] a inova loimalização a])iesentada li 01,
o número de tabelas utilizadas a cada passo é k, lilás liá a (lesvaiitagenl de se precisar
como entrada uma inleisào do hiato en] uma k-árvore

Neste capítulo piopon)os unia pe(luena nlelhoia do método da ieduçào sollle tabelas
c:omo proposto por Atiiborg ISI (lue utiliza apenas uma tabelzl a cada passo tlo algoritnlo,
selll pierisíti (lii lllleisa.o (:olllo elltia.(la. Na seca.o 1 . 1 iiiost,itt.mos a estititttia l.)asi(a iie(es-

3



CAPÍTULOS O PARADIGMA DE ARNBORG 4

séria para entender e aplicar o paiadignla. Nas seções 1.2 a 1 .5 apresentamos algoritnlos
desenvolvidos por este método para (luatio problemas NP-completos bastante conhecidos:
conjunto estável ináxinlo, clique nláxinlo, núillei'o cionlático e circuito llanliltuniano. Es-
tes algoritmos, (lue estão apenas esboçados na literatura, foram fonllalizaclos. melhorados
e rigolosainente analisados. Poi último. na seção l .(i, tazelllos alguns conlentái'ios finais
sol)ie o paiadignla e outros estudos na área.

1.1 Adjacências dos vértices de um grato
Considere un] grato G sobre o conjunto de vértices {l,. . - ,l&}. l.Jn] passeio en] (-; que
começa enl un] vértice k c termina en] un] vértice í (um passeio de k até í) é v'etrospecízuo
se todos os seus vértices internos estão en] {l,. -. ,k -- l}

O Talho dc un] vértice k, denotado por Rx;, é o conjunto

{i $ k : 3 passeio retrospectivo de X; até i},

ou seja, Rk é o conjunto dos términos de todos os passeios que conleçan] em k e só tên]
vértices en] {l, - - , k}.

A a(Üacé7 cia de un] vértice k, denotado por ''lt, e o conjunta

{r > k : ] passeio ietiospectivo de k até r}

Pelas clehilições de ianlo e adjacência é fácil vel (lue

'4x; r é adjacente a Rk},

onde a palavra adjacente é usada aqui e enl todo o restante do texto no seu sentido
usual.

[.Jsaien)os o sí]nbo]o C pala prol)rianlente contido e o símbolo Ç pala contido.

Proposição 1.1 Pav'a iodo pa? dc pé7Ííccs ã, k, sc i C Ri; f i:# k cr Í(io Ri C Rx;

l)cn 07}sfraçâo ; Seja P um passeio ietiospectivo de k até i. Seja /} em Rí e seja Q un)
passeio retrospec.uivo de i até A. (ionlo á < k, o passeio PQ é letiospectivo de k até A.
Como A $ í < k, teRIas (lue /} C RX;. Logo, Ri Ç RX; e, con)o k C Rk e k ( Ri, segue que
Ric Rt.o

Pai'a todo par de vértices i, k, dizer)os (lue /?i é li az -ri a/ í:li2, .f?X; se /{. C ,f?i; e nào

existe .j tal (lue Ri C Rj C Ri;
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Proposição 1.2 Pa7'a todo l;értácc k, Rt = {k} U U{Xf R. é nazi?/}a/ flil Rx;}

Z)c7ri071st7'açâo.'(a): Trivial.
(Ç): Seja /} C Rt, A :# k. Da ptoposiçào 1.1 segue (lue R/. C Xk

(lue R/. Ç Rí C RA;. Temos que Rí é n]axin]al en] Rk e /t C Ri. []

Tome o nlaioi' í tal

Proposição 1.3 Pa7'a ã :# .j, se Ri c Rj sà0 7'asnos ma ímans cm Rk cl [ào R{ n R.í 0

Z)cm07tstração. Sem perda de generalidade poderias supor í < .j Suponhamos, por
absurdo, que existe /} C Ri tal que /z C Rj. Temos que existe un) passeio retrospectivo P
de ã até À, com h $ í, e um passeio retrospectivo Q de .j até A. (l;onlu i < J, o passeio
QP-l é retrospectivo de .j até i, ou seja, i C Rj. Da proposição 1.1 segue (lue R{ C Rj
jabsurdo, pois Ri é n]aximal en] Rt e Rj C Rk). Logo, Ri n R, = 0.0

Proposição 1.4 R{ ó r]zaa;á77 a/ cvn. Rt sc c so]z].czl.íc $c k é o ?ltí=1 01' c/clz c71ío df: ,4{

Z)cn 07tst?açào: (--,): Mostiarenlos, inicialmente, que k C ÁI. (l;adio Ri C Rj;, temos que
i C Rk e, poi'tanto, existe un] passeio retrospectivo P cle k até i. Seja y o vértice de P
dais próximo de i dentre aqueles que não estão elll Ri. Mostiaremus (lue y = k e, con)
isto, tecemos (lue k é adjacente a Ri, ou seja, A; C ,4{. Temos (lue g é adjacente a Ri e

y g R{. Pela definição de raillo, y > ie i C Rv Da pioposiçào 1.1 segue (lue Ri C Rv.
Temos, também, (lue y € Rk e novanleilte da proposição 1.1 segue (lue Rv C Rk. (;omo
/?i e illaxinial en] .fZt e y « /?i, segue (lue y :: X;. Resta nlostiai (lue i)etll)um .7, i 'C .j < k,
está en] ,4i. Suponha, por absurdo, (jue existe .j, i < J < k, tal (luf' J C ,4{. Temos que

existe um passeio retrospectivo Q de i até J, cona J > 1. Portanto, Q'i é un] passeio
retrospectivo de .j até í, ou seja, i € Rj. Da proposição 1.1 segue (}ue Ri C Rj. Temos,
ainda, (lue o passeio PQ é retrospectivo de k até .j, ou seja, .j C Rk. Da proposição l.l
segue que R.Í C Rt, o que é um absurdo pois R{ é n)aximal em Rt.

1--): Seja k o meiioi elemento de Á{. Temos que existe un] passeio ietiospectivo P
cle i até k, cona k > i. Portanto, F''l é un} passeio retrospectivo de A: ató i, ou seja,
iC .f?X;. Da proposição 1.1 segue (lue R{ C Rx:. Supoil]la, poi absui(]o, (lue existe .J tal
ciue Rí C Ri C Ri;. Temos que ã < .j < k, i C Rj e .j C Rt. Temos, eiitào, um passeio
ietlospectivo P de J até í. Seja J' un) vértic.e de p tal que J' > á e o passeio P' de .j' a i
contido en] P só possui vértices internos nlenoles do que í (note (lue .j' pode ser o próprio
.j). Segue (lue p''t é un] passeio retrospectivo de ã até .7', c.om .j' > i. alas, então, J' está
en) ,4{. (;omo .j' $ .j -- pois .j' está em unl passeio retrospectivo de .j até i e .j <k
f)ois .j C Rk e J :/ k temos umi contiadiçào con) a escolha cle k con)o o menor elemento
de ,4i. Segue (lue hão existe .j tal (lue í C R.i e J C Rk. []
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Proposição 1.5 Se Ã; é o rne7ior c/en c7tfo dc .4i c7 íão .4í Ç {k} U 4t

Z)c77toztstraçào. Como k C Ái, existe um passeio retrospectivo P de i até k, onde k > {.
Logo, p'] é um passeio retrospectivo de k até í. Se existe um passeio retrospectivo Q de
í até h então P-lQ é un] passeio retrospectivo de k até A. Logo, se /} C ,4i então existe
un] ])asseio do tipo (k,A). Como X; é o meiioi elemento de ,4i, se /& C .4i e /} # k temos
h > k. Portanto, se /t € 4f tela)os /& = k ou /} C .4i;. O

Proposição 1.6 ,4t = {r > k : r t{ a(Üacellíc a klUU{,4í--Ík} R í iria Ir7&a/ r:m Ri;}

Dc7i},07}sí7'açâo. (2): Segue inlediataiileilte da definição de adjacência t' das proposições
1.4 e l.:)

IÇ): Seja r C ,4À;. TeRIas (lue r > k e r é adjac.elite ê À. C Rt. Pela proposição 1.2, r é
adjacente a À; ou r é adjacente a. A. C /?i, onde Ri é n]axin]al en] Rt. (l;on)o r > k e k > i,
se r é adjac.ente a A C Ri então Z' C ,4í, ou ainc]a, r C ,4i - {k}. []

A seguia veremos un] algoiitn)o que c.alcula as adjacências dos vértices de un] giafo G'.
Suporenlos no restante deste capítulo (lue (l.' é conexo apenas pala sinlplificat íl descrição
dos algoiitnlos e as demonstrações. As altelzLções necessárias pala. o caso el (late (.y ilào
é conexo são fáceis de sereil] feitas.

Algoritmo 1.1 J?eccZ)c lli} g7'a/o c07}c/o G (017z co?l.j?í7 to df -p(íré ( í:s { l,
coT!.jü?tios Ái , - . - , ,4,. dc uórlÍcf:s, 07tdr= ,4.Í í a a(Üíz(.ért(la df: .j.

lt} í= dedo/uc

(l;ada iteração começa com um véi'vice ã e conjuntos ,41, . . , ,41. de vértices. A pi'imeira
iteiação começa caiu i- l e ,4; = {r : r > .j e I' é adjacente a .j}, })aia .j = 1, . . . ,l}. Cada
iteração consiste no seguinte:

(l;aso 1 : i < it.

Seja k o -].'"o:. .le«]ent. '1. ,41

(l;oi[)ece nova iteiação coi[[ ,41. U (ÁI -- {k} ) no lugar d.' ,4i. . c.,i]] i+ l iio lugar de i

(,;aso 2: í = 1}.

Devolva ,41 , . . . , ÁÍ. e pare. []

No início de cada iteiação valem os seguintes invariantes pala cada j en] { l , . . . , ll}

( i ) ,']; Ç {J + ], . . . , «};

,'i; = {Z' > .j : I' é adjacente i] .j} U U{,41. -- {.j} : /] < í, J -«i- -( ,'âl.)} ;

,'l'. Á/ pala /! $ í, on(le ,4/: é a adja(-êilcia (le /&
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(iv) ,41.#O palha $í calque/}<?L.

Os invariantes (i) a (iii) valeu) trivialnlente no início da primeira itelação. O invariante
(iv) tan)bém vale, pois G é collexo. Mostrarenlos que se eles valeu) no início de uma
iteração i< n então cada un] deles vale no início da iteração ã + l.

Dc l 07}straçâo de riJ; Basta notei que no final da iteração i o conjunto Ál; U (Á{
só possui vértices maiores que k, pois k é o menor e]einento de ÁI. []

Z)c7n07}st7ação dc ríi,); Este invariante vale trivialnlente pala '4i; no início da iteiação
ã + 1. Confio k é o menor elemento de ÁI, do invariante (i) segue que k > á. Logo, para
J = min(Ái:) temos que este invariante vale pala '4; no início da iteiaçào á + 1, pois
Ã D

Df:m07}st7'anão dc riÍÍJ., Do invai jante (ii) temos que

1= {r > i: r é adjace,,te a i} uU{ÁI.
(l;onlo os invariantes (il e (iii) valeu 110 início da iteração 1, temos que

,41 = {Z' > ; : r é adjacente a 1} U U{Á/. -- {í} : i= miai(Á/.)}.

Da pioposiçào 1 .4 ,

ÁI = {r > { :1? é adjacentes i} uU{,4/.
Da proposição 1.6 segue que ÁI = ,4{. []

{i} : < i, i = nün(ÁI.)}.

{i} : R/. é maxinlal enl Rí}

Z)c7zz071sÍ7'anão de rÍu); Do invariante (iii), segue que ,41.
conexo, .4/. # Ü para Â # l}. []

Á/ pala /t < Í (l;on)o G é

O invariante (iii) vale, en] paiticulai, no início da última iteração, (quando ã = 1}.
Poi'tanto, no anal do algoritnlo, tetenlos (lue cada ,4;, pala J eill { l , . . . , ?i.}, é a, adjac.ência
de J

Complexidade Para estinlai a complexidade do algoritnlo, supoieinos (lue pala cada
vértice i dispomos de unia lista, enl ordem ciesceilte, dos vértices adjacentes a i. Supo-
renlos tanlbén) (lue os conjuntos Ái, . , ,4Í. sào arn]azenados c.olho listas de vértices, en]
ordem crescente. (l;on) estas convenções, o algoritino tem conlplexidacle de tempo

O(./.«), o«'le '/ -«{lÁjl :.J C %;}.

Z.)í:71}07 st7aç:ão. Pala inicializal os conjuntos ,41, . . - , ÁI., montei)do os seus elementos enl

oiden[ c.ressente realiza-se un] núineio de operações limitado poi ]] (/. Enl cada iteração,
pala a união dos dois conjuntos ordenados .4; e ,4l;, mantendo a união Oldellada, realiza-se
un] número de operaç-ões limita(to poi 2 ' (Z. (;omo o algoritn)o pára após z}. iteiações, sua
complexidade é O((2 . zl.). n



CAPÍTLJLOI O PA RADiGMA DE ARNBORG

Exemplo

Grado G d( c irada

./

/

l

\

7
\

r
/

Figura os co«ju«to; i«.fica.lo: e-« li«l-.; t-«ej«.l.: -'p-':'--'a-" ',; -a"-':
R\,R.z,...,RI.

Legenda: Os vértices seno parênteses estão nos valor es iniciais das respectivas adjacências.
(]:){ indic.a que o vérti(e ;i: toi acrescentado à respectiva acljacência na iteração z.

Observe (lue o vértice ç) está enl ,4i nlai.s, einboia Ri C R7, iiào aparece em 47 antes
do passo 6, pois RI não é n)axin]al en] R7.

Na realidade, o algoritnlo 1 .1 é o mesmo algoz'itnlo proposto poi' Rosé, Ta]jai] e Luekei

li SÇ)l pala calcular o p7'cc7zc/}ín}.f7}to ("fill-in") gerado por uii] es(lueinzt cle eliminação dos

Adj acências Véi bicas

''l l 6, 7,9

'4z 3,6

'43 7.(6)'
''l4 5,6

'4s (6y
'4o l7y ,(9y
'47 8,(9)'
'4s  
'4o g
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vértices de un] grato 6'. Se acrescentam)os ao giafo G de entrada do algoiitn)o 1.1 as
arestas que tornam) cada adjacência Ai, l $ á $ 1}, em unl clique, tecemos que a numeração

{l, . . . ,ll} dos vértices de G é um csq leIRa pc7'/'e to dc e/imí7iação (ver (;olunlbic, 1831)

neste novo grato.

As pior)osições 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 permitem a seguinte repiesentaçào es(lueinática de
un] ianlo R;; e da adjacência .Ak.

RRRii t2

Figura 1.2
Legenda: As linllas - - - - - lepresentanl possíveis arestas ilo glafo.

As linhas represei)tanl giestas que estão no giafo
'f?ii ' ' ' ) /?i,,. sao os ]'zL]])os ]]]ax]]]]a,is e]]] /?k

Repele que toda desta que sai de Rf, , l $ J $ 1l , vai pala Ák U {k}

Esta estiutuia pelnlite un] paradigma pala a constou(!ào de algoiitnlos enl giafos. No
início de un)a iteraçào k do iLlgoiiti io (Ã = 1, - . . , IUal) já teRIas "soluções parciais" para

cada Rf illaximal en] Rt e desejamos ('.oi]stiui] uilla "solução ])aic.ial" ])aia #A.. Pala isto,
precisamos determinam coillo conlbinai as "soluções parciais" e verificar con)o o vértice k
entra na "solução parcial" pala Rt

Nas seções seguintes nlostraiemos algoiitnlos desenvolvidos por este paradigma para
(!uatro problemas NP-con)plenos bastante conhecidos: conjunto estável máximo, clique
máximo, coloração mínima e circuito llamiltoniano. Antes da apresentação de cada al-
goiitnlo liá unia proposição mostian(lo a idéia (te como c.onlt)irai as "soluções parciais"
do problema em (questão. \lm aspecto interessante é (lue os ian)os não pie('isanl sei
calculados, Dias aparecem apenas na totillulação dos invaiiailtes de cada algoritnio.
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1.2 O problema do conjunto estável máximo
Dado um grato G, un] subconjunto V' de Ua é csÍáue/ se nenlluma-aresta de G possui os
dois extremos en] y'

Problema Dado unl grato G', detern]inai um conjunto estável máxin]u en] G

Este prol)lenda aparece na lista de problemas NP-completos l78j. Pala facilitam a
compreensão do algoritmo resolveremos plinleiramente o pioblenla de determinar a cai-
dinalidade de um conjunto estável máximo en] G (seção 2.2.1) e, só então, resolverenlos
o problema de construir un] conjunto estável máximo (seção 2.2.2).

Denotarem)os por Xil' o conjunto U{Ri : Rf é n)aximal em RX; e i< .j}. Dados dois
conjuntos disjuiltos de vértices À' e T, dizemos que um conjullto de vértices .S' é do íípo
(X, T) se .S' Ç X e S U 7' é estável. Na irei'ação i do algoritn)o que desenvolvem'enlos para
deteinlinar a cardinalidade de un] conjunto estável nláxinlo en] (-;, terem)os Ri inaxinlal
en] Rx; e, para cada subconjunto estável T de ,4t U {k}, já teien)os calculados un] conjunto
.S'. nláxin]o dentre aqueles do tipo (/z{, T n .4{) e un] conjunta .S'2 máximo dentre aqueles

do tipo (RÍ{,7'). A proposição a seguir mostra colllo combinam .S'l e ,S'Z pala optei um

conjunto máximo dentre aqueles do tipo (XE:'+: . T)

Proposição 1.7 Se.jazz ie k c71z {l, - . - ,ll} país quc /?i (: 7naa;i?lLa/ c?n /?x;, ( sela T tm
s?lbc071j?171.ío cstaue/ dc ,4t U {k}. .Sc .S'l é lz?n c07ij?alto ?l ázá?no dc7 t7'c aq?lc/cs q f: sào

do tiPO (Ri,r n Ái) .: .S, é «m co«.j««[o «,á.ímo d.«[,. «q«./« q«.: .ào d. tÍp. (RÍ:,T)
c71,ião S'i U .S2 í t1771 c071.ju7}t0 7zzázl7z o dc7}t7'e aqt c/cs qt&c sâo do lira (RÍi+i , T).

Dc?no? straçào: Mostiaiemos que {Á : Á é do tipo (RÍ'+'. T)}

{Buc': B édo tipo(Ri,TnÁ{) e (' é do tipo(Ri:',T)}

IÇ): Sejam do tipo(RÉ:i+',T). Faça B = ÁnRi e(' = ÁnRÍ'. (l:omito ,'l ç Rk< i+ l,
temos B U (; = ,4. (1;omo Á U T é estável, B u (T n ,4í) é estável, ou seja, B é do tipo

(R{,rn Á{). (;omo ,4 ur é estáv.l, cur é estável. ou seja, (' é clo tip"(RF:,7').
(a): Seja B do tipo(Ri,7'n .4i) e (' do tipo(RÉ:i,TI. /losti'aienlos que BU (: é (lo

tipo (RÉ:í+',T). Temos que B U (J Ç Ri U RÍ', pois B Ç Ri e (; Ç Rk:. Resta nlostrai
(lue /7 U (l; U T é estável. Ten)os (lue (' U T e estável. (l;on)o .ÉJ e T são estáveis, ,fi Ç .fÜ, e

R{ e 7' são disjuntor, temos que BU T é estável, pois, caso contrário, teríamos unia aresta
uu com u en] B Ç R{ e u en] T n ,4{, c.ontlariando o fato de B ser do tipo (Ri,T n Ái).
Logo, como C U T é estável, B U T é estável e B, (:, T são disjuntor dois a dois, seno

giestas ligando B C R a (7 Ç Ri:'. segue (]ue B U (J U T é estável.
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Logo, se S. é um conjunto máximo dentre aqueles que são do tiPO (Ri, 7' n ,4i) e .S2 é
un) conjunto máximo dentre aqueles que são do tipo (RÍ{, T) então .S'l U .ç', é un] conjunto
máximo dentre aqueles que estão en] {B U C' : B é do tiPO (R{,T n 4{) e (: é do tipo
(Rê:i, T)}, pois B ç Ri, C Ç RÍf e Rin RÍ' = 0. Ou seja, ,S'l U .S, é unl (-adjunto máximo
dentre aqueles que são do tipo (RÉ:'+' , T). O

1.2.1 Primeira versão cardinalidade de um conjunto estável
máximo

Algoritmo 1.2 Recebe llln g7a/o collezo G' com c07z.ju71to dc ucírticcs { 1, - . . ,11} c devolve
o t,amalLILO de um coujulLto cst,áucl Tná=iTlto ellt G.

O algoritnlo depende das adjacências ÁI, . , Á« (lue supoieinos já terem) sido c.alcu-
ladas pelo algolittlao 1.1. Cada iteiação começa com um vértice { e funções gi, . - ,g",
onde cada gj leva pai'tes (subconjuntosl estáveis cle 4j U {J} no conjunto dos números
naturais. A primeira iteiação começa com i= 1 . p.j(T) = 0 pata c"da J . cada parte
estável T de ,4j U {J}. Cada iteiíLção consiste no seguinte

Caso l: < ?

Seja k o nlelloi' elemento de .4i.

Para c-,da parte estável T de Ák U {k}, seja gÍ;(T) o número pt(T) + /3(T), onde
#(r) é o «ú-,e-.

«.-Í9i(rn Á{), 1+ pi((rn Ái) u {i})}, se(rn Ái) u {i} é 'stá-l;
P{(r n ,4,), c«;o ""t-á:io.

(l;omece nova iteração com i+ l no lugar cle i e cona pl; iio lugar tlt' PA.

De«ol- o «ú«leio i«axlp.(0), 1 + p«({,,,})} e pa-e. n

Observe (lue no caso l l,enlos Á{ # 0, pois G é conexo e i< 11. No início de cada
iteiação, para cada .j en] {l, . . . , 7}} e pala cada parte estável T de ,4. U {.j}, temos:

pj (r) «:-ll.s'l : .s' é do tiPO (RF:,r)}

Antes de denlonstralmos o invariante, vejamos a execução de uin l)asse do algoritmo
para o exemplo a seguia'.
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(;bafo de enteada

Figura. 1 .:3: os conjuntos indicados eii] linhas ti'acejiLdíLS iepiesentiul) us ianlos
R-, ...R..

Adjacêilcias: ,41 = {5JI ,42 = {(i,7l; ,4:3 = {5,6l; ÁI = {5,6l; Ás = {(jl; ,4.; = {7}
,4, = g.

Supondo que o invariante seja veidadeiio, no iníc.io dzt 5' iteiação tecemos i- 5, k = 6
e os seguintes valores para (ps e pc:

Obs.: Xi: Rs - {5} {1, 3,4l; R:s

T estável en] .Á5 U {5} p;(r) conjunto máximo dentre aqueles do tipo (H?', 7')
0 3 {1,3,4}

{5} 0 Ü

  l  
{5,6} 0 D

T estável en] ,4a U {6} P.(7') con.iuilto n)áxinlo deiltie a(lueles do tipo (R6 ', -/')

0   {2}
  0 Ü

  0 0

{6,7} 0 a
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Nesta iteraçào será feito o seguinte cálculo de (pb

Sendo assim, o invariante será válido para pc no início da 6' iteiaçào, quis

Obs.: RÉ:' /?6 - {6} = {1, 2,3,4,5}

Tratemos apoia da demonstração do invariante. Ele vale no início da primeira iteraçào
pois (pj(T) = 0 pai'a cada J e cada pai'te estável T de .4j U {.j}, RFi = lâ e, portanto,
maxll.S : .S' é do tipo (R<',7')} = maxlj01} = 0. Mostrarenlos (lue se o invariante vale

no início de uma iteração i< n então ele vale ilo início cla iteiação { + l

l)e?no? stração. O invariante obviamente continua valendo pala todo ./ diferente de k.
Resta mostrar que taml)ém vale pala É. Seja T unia parte estável de ,4t U {k}. Queremos
inostral que no fim desta iteração

Pí; ( 7' ) :««{l.s' l .q' é do tiPO (xi:'+',r)}

Mostrar.mos que /i(r) = nlaxil.S'l : .S' é do 'iPO (Ri,r n Hi)}. Pa-a is'o i:.o:'ia-'"-';
que {X : X é do tiPO (R.,T n Ái)} =

{y'' : Y' é do tip. (R. {i},rn .4i)}UÍy u {í} : y' é .lo tiP.(Ri {i}, (r n ,'lf) u {i})}

(c x clotipo(Ri,Tn.'li). Se{« À' então.Y é(lotip'(R. {;},Tn,'li). Se

iCXentãoX-lilédotipo(Ri {i},(Tn.Ai)uÍi}).
(2): Se y é do tipo(Ri - {í}, Tn ,4f) então y é do tiPO(Rí, 7'n .4í). Se y é do tipo

(Rí - {í},(Tn .'L) U {ã}) ei,tão }' U {í} é do tiPO(Ri, rn Á{).

T estável em ,4c U {6} T'= T n,4s p.(r') i + p.(r' u {5}),
se T' U {5} é estável

/3(r) pl:(r)

0 Ü   l ;3 4

    l l l l
{7} Ü 3 l   :3

{6,7} {6} l   l l

r estável en] ,4õ U {6} p.(r) conjunto nláxinlo dentre a(]ueles do ti])o (R6<', 7')
0 4 { 1 , 2, :3, 4 }

    {1} .« {5}
{7} 3 { 1 , :3, 4 }

{6,7}   {1} .« {5}
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Logo, se(7n.4{)ulá} é estável, a cardinalidade de un] c.onjunto nláxinlo dentre aqueles
do tiPO(Ri, Tn 4i)éo maior dentre os números maxllyl : y é do tiPO(Ri --Íi}, Tn 4i)}
e nlaxllyl+ 1: y é do tiPO(R{ -- {i}, lrn ,4i)u {i})}. Caso coi)bário, sua c.ardinalidade
é niaxllyl : y é do tiPO (Ri {í}, 7' n Ái)}. Ou seja, colho no início da iteração vale o
invariante e Rf{ = Ri -- {í}, temos que, se (T n 4i) u {á} é estável, a carclinalidade de
un] c.onjunto llláximo dentre aqueles do tipo (Ri, T n Áí) é o maior (centre os números
pi(Tn .4i) e l+ç'i((Tn Ái) u {i}). Ca;' co«Erário, sua cardo«alia'de é P{(Tn '4í). Est'
é exala«)e«te o -lor de #(T).

Pela proposição 1 .7, nlaxtlSI : .$ é clo tipo (Rki+' , T)} =

nlaxljS.l :Si édo tipo(Rí,TnÁi)} +maxljS,l : S2 édo tiPO(RE::,7')} ,

Logo, «laxll.S'l : S é do tipo(RÍ;+',r)} = /3(r)+ pk(r)
c.ontinua válido para 'pi; no início da iteiação i+ l . O

pÍ;(T), ou seja, o invariante

Na última iteração, quando í = 7}, pelo invariante teten)os que g«(0) - n)axllSI : .S'

é do tipo(R:",Ü)} e g«({7}}) = nlaxll,S'l : .S é do tiPO(Rlf",{7}})}. (;"nlo G é conexo,
temos R,. = Va.. Logo,

p,.(0 ) «,-ll,s'l ,S' é estável e .S' Ç Uú {,.}} .

g«({«}) = «laxll.S'l: .S'U {«} éestá«l . .S' ç %; - {,.}}

Segue que a cardinalidade de un) conjunto estável nláxinlo em G é o iiúmelo
nlaxlg«(0), 1 + p«({7}})}, que é a resposta do algoritnlo.
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1.2.2 Segunda versão: construção de um conjunto estável máximo
O problema de construir un] conjunto estável máximo pode ser iesolvidu cona a seguinte
alteração do algoritn)o 1.2. A ca,da passo {) })ara cada parte estável T cle Áx; U {k},
guardaremos como /3(T) foi obtido, ou seja, guardaremos se o vértice i faz uu não parte
de un] conjunto máxin[o dentre aqueles do tipo (Ri,T n Ái). En) un] segundo passo,
percorrendo os vértices do grato na oiden[ inversa, const]uiien]os un] (oi]jui]to estável
illaxiiilo.

Algoritmo 1.3 Recebe um gra/o con,czo G caIR c07Ü?ntfo dc uc'rÍiccs {l,

l n colljl tto est,áue! máximo em G.

, zl} c dedo/t;e

O algoritmo tem duas fases, que de])andem das adjacências ,41, . . . , Á« (lue suporemos
já terem sido calculadas pelo algoritnlo l .l . (l;ada iteração da piinleira fase começa com
un] vértice i, com funções (pi , . ] g,. onde cada gj leva ])dites estáveis de ,4j U {J} no

conjunto dos números naturais e cona funções ól, '.,ó« onde c.ada ó.j leva partes
estáveis de ,4j U {.j} em conjuntos dc Fales Ocde-dados (/t, (i21 tais qu.- /] é un] «értic':' ':' Q
é uill subconjunto de {A}. A prin]eira iteração da primeira fase conde(;a comi i = 1, cona

pj(T) = 0 pala cada .J e cada parte estável T de ,'lj U {J} e cona ó,lr) = ü pala cada .j e
cada. Falte estável T de ,4j U {.j}. (l;ada iteiação da primeira fase consiste ilo seguinte

(.;aso 1: í < z}

Sej« k o «le«o- ele«.e«to de ,4f.

Para cada parte estável T de .4k U {k}, seja pi;(T) o número pk(T) + /3(T), onde
#(r) é o «ú«-e-o

n)axl9{(rn Áil, 1+ n((rn Ái) u {í})}, «::(rn .4{) u {à} é "tá«l;
n(r n .'l.), c«:o co,-t-á-i..

Pata cada parte "tá-l T de ,4t U {A}, seja -5Í;(T) = ót(T) U {li,Q)}, onde Q ' 0
se /3(T) = pi(T n .'l{) o-- Q = {Í} .«- c«:o co«trá:.io

(;omece nova iteração cona i+ l no lugar de í, cona (pl; no lugar de PX. e c.on] ÓÍ; no
lugar de -5k

Caso 2: i = zl.

Seja E o c.«j««to ç) se y,.(0) ? 1 + p«({,..}) .« {,'} .:«:. ..--t-á-i.
(l;omece a segunda fase do algolitn)o com ?. = it, (.oin ói,. - . ,ó"
t4/

(:oili /? e coil]
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A segunda fase do algoritmo é iterativo. Cada iteração começa cona un] vértice {,
con) funções .51, . - . , ó« como na pi'imeira fase, e com conjuntos de vértices E e W. Cada
iteração da segunda fase consiste no segtlinte:

(;aso 1: á > l

c«se 1.: ói(E n (Á: u {i}) :# 0.
Sej.(h, C?) «:n ele:ne«to d' ó{(E n(Á{ u {á})).
Co:ne« «o- iteração co«, ó:(E n (.A. u {i})) -- {(A,Q)} «o l"g«- .le ó:(E n

(Ái U {á})), com E U Q no lugar de E e con) W U {A} no lugar cle W

Caso lb: ó{(E n (.4i u {i})) = 0.
(l;onlece nova iteração c.on] i -- l no lugar de i.

Devolva E e pane.[]

No início de c.ada iteiação da piinleira fase, valem os seguintes invariantes pala cada
.j eni {l,.- - , lt} e pala cada paire estável 7' de Á.i U{Jl:

(i) 9j(r) = «1-ll.s'l : .s é do tip'(R.:',r)};

(n)

(iü)

(i«)

(h, --) C ój(T) -, R/. é n]axin]al en] Rj e h < {;

não existe em ój(T) dois palas cona o primeiro elemento repetido;

(/L, QI C ój(T) --, existe um .S' máximo dentre a(lueles do tipo (R/ , T n ,4/.) tal (lue

.$ n {h}

No início de cada iteração da segunda fase, valem os seguintes invai iaiites

(«) L U{.r?/. : A g W' e R/. é n]axin]al en] /{.j pala algum J en) WJ;

l«i) {{,í + l, ,n} Ç U/;

lvii) E Ç W;

(vivi) existe un] conjunto estável n[áxin[o E«..* en] (]' ta] que E«-« n W = E.

Observe (lue 110 c.aso l temos Áí # 0, pois (J' é c.anexo e i< 7}. O invariante (i) já í'oi
demonstrado no algoritmo 1 .2. Os (lenlais invariantes da plinleiltt fase valem trivialmente
no início da prin)eira iteração. Mostialemos que se eles valem no início de unia iteração
í < 71 então cada un] deles vale no início da itelaçào i + l
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Dem07 stração de rii); O invariante obviamente continua valendo pala todo J diferente
de k. Resta mostrar que tailll)énl vale para k. Como k é o menor elenleilto de ,4i, temos
que Ri é maxinlal em Rk. No final desta iteração terem)os que (/t, --) C -5Í.(T) '-' Rh é
nlaxiinal em Ri; e A < i+ 1 , ou seja, o invariante é válido para -5A;(T) no início da iteiação
ã+ l Q

Dc77}a7}straçâo de rá iJ; Basta notei que para cada parte estável T de ,4X; U {k} é acres-
ce«Lado ape«as u:n par (i, --) en] ót(T) e que e-] ót(7') só llavia pa-es 'la fo-"la (A, --),
com /l < i. O

l)emazist7'açâo de rit;J; Basta nlostrai que para cada parte estável T de .4X; U {k}, o
invariante vale para o par(á, Q) acrescentado em '5k(T). Na demonstração do invariante(i)
foi provado que /g(T) = maxll.S'l : .S' é clo tiPO (Rí, T n Ái)}.

Se Q = 0, temos que #(T) = P{(rn Á{). Logo, P{(Tn Á{) ? 1+ q'i((rn Ái)u {i})
Como também foi provado na demonstração do invariante (i),

{x : .x é do tiPO (R{, T n Á{)} =

{ y' : y é do tipo (Ri {i},T n .4í)} U{P' u {;} : y é do tipo(R{ {i} , (r n ,'l:) u {í})}

Pelo invariante(i) e pelo fato de pi(Tn Á{) ? 1+ 9i((7' n Á{)uÍí}), segue que existe un]
S' nláxinlo dentre aqueles do tipo (Ri,T n .4i) tal que S' é clo tipo (Ri -- {i},T n ,4{), ou
seja, .s n {i} = 0 = Q.

Se Q = {i}, ten-os q\:e 1 + P{((T n .4{) u {ill > yi(T n Á{), ou s'ja. exist' u«- .S'

naáximo dentre aqueles do tipo (/ti,T n ,4i) tal que .S' = y U {i}, onc]p } é (]o tipo

lx, - {í},(rn Ái)u {â}). Logo, .s' n {i} =Íj} = Q. n

No início da prin)eira iteiação da segunda fase o invaiiallte (v) vale, pois W = {ll} e,
conto G' é conexo, para todo h C Vl:; temos que R/. Ç R« = Ur;. Da proposição 1.2, segue
que Ua -- U/ = R,. --Íli.} = U{R/. : R/. é nlaximal enl R«}. Os invaiiai-tes(vi) '(vii) valem
trivialmente na prinleiia iteiação. Pífia. nlostiai (lue o iilviu-itult':' (vivi) vale' nu iníc.io, é
pl'eciso mosttai (lue existe un] conjunto estável máximo E.:..* tal (lue E.:..* n {ll} = E. Se
E = 0 é porque g,.(0) ? 1 + p«({71}), onde, pelo invariante (i),

p,. (0 )
P. ({ «} )

nlaxll.S'l : ,S' é estável e .S' Ç Ua {?tl} .'

nlaxll,S'l : ,S' U {«} é está«l e ,Ç' Ç Ur. -- {ll.}}

Sej- E«,- ««. .l.s co«j«--to: está«i: .«, Vl:;-- {,.} t«is q«. IZ«.- 1 = P,.(0). T'"''s q" E«!'"
é está-l «,áxi«-o em G e E....* n {,,.} = 10 = E. Se E = {«} é po:'l"e l +y«({,,}) > p«(0).

Seja .S un] dos conjuntos estáveis en] ya -- {ll} tais que .S' U {7}} é estável e l.S'l = p«({zt})
Temos (lue E....* = .S' U {7}} é estável n]áxin]o en] G e E.«- í) {lt} = {71} = E.

N/lostiai'enlos, apoia, (lue se estes iilvaiiantes valeu) ilo início de uma iteiação i> l
então cada un] deles vale ilo início dit iteiação seguinte
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Z)em07}stração de r'uJ; Precisamos nlostiai que se o algoritmo passou pelo caso la então
no final desta iteração temos que ya -- (}l/ U {h}) =

U{Rh, : A' ( }V U {A} e RA, é maximal em Rj, para algum) .j en] W U {hl}
Do invariante (ii) temos que Rh é nlaxinlal en) R{. Da proposição 1 .2, segue que R/,-- {h} =

U{X/., : Rh é maximal en] Rh}. Conho ya -- W = U{X/,, : h' gl W e R/,. é maxin]al en] Rj,
para .j C W}, e como iC 14'', pois os invariantes (v) e (vi) valem no início desta iteração,
segue o resultado.O

Dem07 st7'anão de rui,)., Precisamos nlostial que se o algoritnlo passou pelo caso lb então
í -- l € W. Con)o ói(A4) = 0, do invariante (ii) segue que todo A tal que R/. é nlaximal
en] Ri já foi colocado en] U/. O nlesnlo podemos dizer de todo /z tal (lue R/. é maximal
en] Rj, ])ara .j > {. (1;onlo (.; é conexo, Ri.i é nlaxinlal en) .f?; para algum J > á. Segue

que i -- ] C W. []

Z)c?n07istraç:ào dc rui J: Trivia] .[]

l)em07}sÍ?'ação dc ruáíí); E necessário mostiai que se a itelação passou pelo caso la então
existe un] conjunto estável máximo EÍ...* tal que EÍ...*n(}vuÍA}) = rU(2. Pelo invariante
(iv) ten)os que existe um .$ n)áxin)o dentre aqueles do tipo(R/.,(En(A: u {i}))nÁ/.l c.onl

.S'n {h} = Q. Conho R/. é n]aximal en] R{ (invariante (ii)), temos que ,4/. Ç Á{U {i}. Logo,
,S' é máximo dentre a(lueles do tipo(R/., E n ,4/.).(;onlo Á/. Ç ,4{ U {i}, do iilvaiiante(vi)
segue que .4/: C (l;oillo E....* n w = E, pois este invariante vale iio início da iteração,
E....* n ,4/. = E n ,4/,. Logo, .S' é máximo delltre aqueles do tipo (R/., E«..* n .4/,). Seja
E":.* = (E«.- Rh) U S. Te«,os q-:

EÍ...* é estável, pois .s u (E«.- n 4/.) é estável e os vértices d'' E«.« R/. adjacentes
a .S' estão todos en] .4/.;

E'"..l = IZ....*l. Pala delllonstizu isto, basta nlostiat (lue IE....* n R/.l $ 1.S'l, pois
então IE'...xl 2 1E....xl e, coilio E«.;.* é estável iiláxin)o, segue (lue IZ.".*l = IE«.ax

(;aDIo .S' é nláxin)o dente'e aqueles do tipo (R/., E«..* n A/,), st' nlustiaimos blue

E.,..* n R/. é do tiPO (R/., E....* n ,4/.), tecemos que IZ....* n â/.l $ 1.S'l. N/las, então,
basta. veiificai que (E....* n R/.) u (E«.- n ,4/.) é estável, o que é imediato, pois E«.-
é estável;

EÍ.:.* n (w u {/&}) = E U Q. Do invariante (v), temos que R/. n w = çi. Logo,
EÍ...* nw = E...,* nu/. Portanto, EÍ:..* n(wu {A}) =(EÍ...* nw)u(EÍ...* nÍA})
(E;«.- n w) u (EÍ...* n {Â}). (l;onlo E....* n w = E, pois o invaiiant.:' vale no início

.l. i'e-.ção, :'e:t. «-ost-'': q«. EÍ...* n {/.} «,: qu.' E'l...* n {/.} n {A}
e, pela escollla de .S', .s' n {/z} = Q

Logo, o invariante é válido no início da. iteiaçào seguinte.O
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No final do algoritn[o, quando { = 1, segue do invariante (vivi) que existe un] conjunto
estável máximo E....* tal que E....* n w = .E. Do invariante (vi), W = Ua. Logo E é um
conjullto estável máxin)o e«] G.

Complexidade Pala estimar a complexidade do algoritmo, suporenlos alguns detallles
sobre o arnlazenanleilto dos dados. Pala cada vértice i dispor)os de unia lista, em ordem
crescente, dos vértices adjacentes a i. As adjacências .41, . . , Á,. são arn)azetiadas como
listas, en] ordena cresc.ente. As funções pi , . - , p,. são listas cujos elementos aparecen] en]
ordem lexicográfica. Cada elemento de unia lista gj é unia lista de vértices de ,4j U {.j}.
As funções -5i, - . - ,õ,. são listas de pares (/z, Q) como definidos no algoritnlo. O conjunto
E é armazenado ein un) vetou booleano com 1} elementos. O conjunto W nào é necessário:
é usado apenas para demonstram os invaiialltes. (l;om estas convenções, o algoiitmo tem
complexidade de tempo

0(2' d. «), o«.le ./ «.«{l,4j .j C Ua}

Z.)c7rz07}stração: Analisetllos a primeira fase. A inicialização tem complexidade 0(2'Z . l}),
pois o nún[eio de pai'tes estáveis en] cada .4j U {j} é limitado supeiiorn]ente po] 2'z+i. En)
cada iteiação á, para cada T estável enl ,4X; U {k}, o cálculo de T n .4{ ten) complexidade
O(d) e a verificação de (Tn.4i)u {i} sei estável tem coillplexidade O((/). Logo, na iteração
í esta pal'te temi complexidade 0(2'i . (Z).

Como os elen[entos de pi e de yX; apa]ecen) en] ordena lexicogiáfic.a, na busca de Tn.4i
e(7'nÁi)uli} em gf cada elemento de p{ será examinado unia única vez, considerando já
todos os T's. C;omo o teste de igualdade entre o elemento da lista e o eleillento procurado
tem complexidade O(d), segue que esta parte da iteiação á tem c.omplexidade 0(2'l . d).

A criação de pt e ÓÍ; tem complexidade 0(2a). Logo, a c.omplexidade da primeira fase

é 0(2'l . d - 1}). Ailalisen)os, agora, a segunda, fase
O algoritnao passa 1} -- 1 vezes pelo caso la, ou seja, sào f'Citas 7t -- l escolllas de pares

(Â, Q), pois:

para cada i hxo, E n (Á. u {í}) nào é altei'ado, unlil vez (lue cada /}. acrescentado
en] E é menor que í e, portanto, não está em ,4{ U {ll;

pelos invariantes (ii) e (iii) e con o cada lama é iilaximal eii] apenas un] outro lama
no máximo (proposição 1.4), segue que se 1/1, ) aparece enl ói, então (/1, ) nào
aparece en] óJ, pala i 7é J.

O a]goritn)o passa 1}. -- 1 vezes pe]o caso ]b. Logo, são necessários 1} -- ] cálculos de

E n(.4i U {i}), sendo que cada un) tem c.omplexidade O(d), lenlbiando de(]ue E está em
uil] vedor. A complexidade da segunda fase é, portanto, O(7} (!). Segue (lue o algoiitnlo
ten) comp]exidade de tempo 0(2'/ (/ 71.). []
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1.3 O problema do clique máximo
Dado um grato G, un] subconjunto V' cle yc.. é um c/áqac se para todo pai de vértices u, u
en) L''', a aresta uu está em G.

Problema Dado um grato G', determinar um clique n]áxin]o en] (]'

Este problema aparece na lista de problemas NP-con)plenos 1781. Na realidade ele
é o complementar do problema do conjunto estável máxin[o, pois u]n cli(lue en] G' é
um conjunto estável ein tl?. No entanto, como veienlos no capítulo seguinte, o número
maxll,4jl : .j € yC} tem chance de ser pequeno apenas em gratos esparsos. Como a
c.onlplexidade dos algoritn)os desenvolvidos pelo paradigma de Arnboig depende deste
número, é interessante iesolvei os plot)lemas de conjunto estável máximo e cli(lue tlláximo
de Díodo independente, pois se (7 é denso então Ü é esparso (e vice-valsa).

Verem)os a seguir como aplicar o paradigma pala resolver o problema do cli(lue nláxiino.
Não deixa de ser surpreendente (]ue ele ])osga ser aplicado essencialmente do mesmo il)odo
para problen)as complementares .

Algoritino 1.4 Refez)c ulzz g7'a/o coloca;o G co?i} c07ij cito dc t;é7'ÍÍcí=s {l,

uma colação C com todos os cliqucs nlá:cimos d(. (l;.

, vi.} c dí:'uo/'oí:

O algoritn[o temi duas fases, que de])endenl das adjacênc.ias A] , . , 4« (lue supoienlos
já terem sido calculadas pelo algoritmo 1.1 . Cada iteração da primeira fase começa com
um vértice ie núnleios naturais pt, . . ,pi.t , MAX. A primeira iteiação da primeira
fase con)eça com i= 1 e À/IAX = 0. (.;acta iteração cla prinleiia fase consiste no seguinte:

(l;aso l : { < 1}.

Seja pf o núnlelo nlaxljZI : Z é clique, Z Ç Ái U {i} e i € Z}.

(]onlece ]lova iteração cona i + l no lugar de li, coill 'pi (' comi illaxlpi, N'IAX} no
lugar de MAX

(l;aso 2: { > 1}.

Comece a segunda fase do algoritn[o cona í = 1, cona 'p{, , (p«, cair MAX e cona
c - o.

A segunda fase do algoiitn)o é iterativo. (l;ada iteiação conheça cona un] vértice i, c.om
ilún)elos naturais (pl, . . ,g,., MAX e cona unia coleçào de conjuntos de vértices C. (Içada
iteiação da segunda fase c.onsiste no seguinte:
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Caso 1: i < n

Caso la: g{ = MAX.
Seja Z = {Z : Z ç .4{ U {í},Z é clique, IZI = gi e í C Z}.

Comece nova iteração c.on] i+ l no lugar de i e colll C U Z no lugar de C

Caso lb: 9i # MAX.
Comece nova iteiação coill í + l no lugar de i.

Caso 2: á > 1}.

Devolva C e pare.[]

No início de cada iteração da priilleii'a fase, valem os seguintes ii)variantes

(i) paracada .j < {, gj = nlaxllZI : Z é cliquee niin(Z) -jl;
lii) MAX = maxlgi, , gi-l} ou, se i ' 1 , f\4AX 0

No início de cada iteração da segunda fase, vale o seguinte invariante

(iii) C = {Z : Z é un] clique máximo de G e min(Z) < ã}

No início da primeira iteração da piinleiia fase os invariantes (i) e (ii) valem trivial-
mente. Mostraienlos que se eles vzLlenl ilo início de unia iteiação i$ 7} ei]tão cada un]
deles vale no início da iteiação i+ l .

Z)cm07 síraçào dc riJ; Basta nlostiai que no final da iteração í, g{
e min(Z) = i}. Pala isto, note que

maxllZI : Z é cli(lue

{Z : Z é clique, Z Ç ,4{ U {i} e i C Z} {Z : Z e (-li(lue e - »i:,(z )

pois em 4i só liá vértic.es maiores (lue i e se Z é c.li(lue cona ntiil(Z) - ; ent,ão Z Ç ,4iU {á},

pois todos os vértices nlaioies que ie adjac.entes a. i estão enl ÁI. Logo,

nlaxllZI : Z é cli(]ue, Z C ,4iU {í} e à C Z}

n)axllZI : Z é clique e niin(Z) = {}.[]

Z)c7n07tst7açào dc rí ); Trivial. n

No início da prinleila iteração cla segunda fase o invariante (iii) vale tiivialn)ente
fi4ostialeillos (late se ele vale ilo inicio (le uma iteiaçao z $ 1i. então ele vale no ini(-lo cla
itelação i + l .
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/)filial st7'anão de riii). Basta mostrar que no passo i são acrescentados en] C todos os
diques máximos de 6' que têm vértice nn'nimo í. Pelos invariantes (i) e (ii) ten)os (lue no
início da segunda fase MAX é o tamanho de un] clique n)áxinlo eln G'. Se pi = l\4AX, Z
é o conjunto de todos os diques máximos de G que tên] vértic.e mínin)o i, como já visto
na demonstração de (i). Se yi # MAX, do invariante (ii) ten)os que pi < MAX e, do

invariante (i), não existe clique máximo de G cona vértice nlíniino i. Segue o resu]tado.[]

No anal do algoritnlo, quando i> 1}. do invariante (iii) segue que C é unia coleção
c.on] todos os diques máximos de (','. Pala c.alcularn]os apenas un] cli(lue máximo de G',
basta interronlpernlos o algoritnlo assim (lue C # 0.

Complexidade O algoritn)o tem complexidade de tempo 0(2a ' d 7}.), onde (/ é o número
«,«{l.A.fl : J C ya}.

l)em07tstí'ação. Analisemos a prin)eira fase. A inicializaçào é realizada en] un) ten)po
constante e a cada iteiação são gera(los no tlláxinlo 2'z+i cli(lhes. Nít gera(:ào (los cli(luas,
a c.ada tentativa de inclusão de un) vértice é preciso testam se ele é a(ljacente a todos os
vértices do clique até então gerado, o (lue é feito cona complexidade O((Z). Logo, cada
itelação tem complexidade 0(2a . (Z). (}onlo são vl iterações, além da últin)a que é realizada

enl tempo constante, a primeira fase tem c.onlplexidade 0(2Ü (Z l}).
Analisemos, agora, a segui)da fase. A geração dos diques a cada iteiação, con)o já

visto na análise da primeira fase, tetll coillplexidade 0(2'l ' d). Na própria Relação dos
c[iques já se pode testam se IZI = (pí e se á € Z, onde Z é o c]ique gelado. A coin])lexidade
da segunda fase é, portanto, 0(2'Í d 1}). Segue (lue o algoritn)o temi c.onlplexidade
0(2a . d . 7}).0

1.4 O problema da coloração mínima
Dado un] grato G e unl sul)conjunto V de \4.;, unia co/orai:(io dí v é unia llaitição 7' cle
V ta] que nen]lunla aresta de G teill ambas as pontas num mesmo L)]oc.o de 7', ou seja,
cada bloco de P é estável en] G. O taxi a7}/}o de un)a c.oloia(;ào P de V é o iiúnlero IPI.

Problema Dado uin giafo G', deteiminai uma c.oloiação de Ua c.on] tainanllo nu'mimo

( co/07ação znú irra de ya ).

Este problema aparece na lista de prol)len)as NP-c.ompletos l7SI. Antes de descre
vermos o algoiitmo pala iesolvê-lo velenlos algumas dehnições e proposições (lue nos
possibilitarão sua visualização.

Pala toda colocação 7:) de v e toda paire X de \'', 7:'\.\' é a coloca(;ào { P .\' : P C 'F',

f' -- X # 0} de V -- X
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Para toda coloração 7) de V e toda, parte X de y, a rcsl7'àçào dc /' a .X, deliotada pol'
P/X, éa coloração {Pnx : P c 7', Pnx # 0} de X. Ê fácil ver que 7'/.\' = P\(V--X),
pois pala cada P C 'P, P n x = r' - (L'' - .X).

Defiliireinos a seguir unia operação que permite fazer a junção de (luas colorações.
Sejan] X, y, Z partes duas a duas disjuntas de y, P unia. coloração de X U y e Q uma
colocação de Z U y tais que P'/y = Q/}'. Ajuste a notação (lutei('ainbiando P e Ç2 se
necessário) de Díodo que IP'l $ 1QI. Seja ./ unia função de Q em P U {0} (lotada das
seguintes propriedades:
IQ) para todo Q ein Q tal que Q n y # 0, /(Q) é o único elemento r' (le 7' tal que
p n }''
29) para todo Q em Ç2 tal que Q n y = g, /(Q) é un] elemento P de 7' U {0} tal que

39) para todo par Q, Q' de elementos distintos de Q tais (lue Q n y = 0 e Q' n y = 0, ou
.f(Q) :# ./'(Q') ou ./'(Q) = ./'(Q') = 0;
4Q) paga todo /' en] 7' existe Q en] Q tal que .r(Q) = P
Note que / existe pois P' e c) são colorações, 7:'/y = c)/y e I'PI < lc)

A u7}áão dc 'P c Q c017 7c/ação a y , denotado poi F' U),. Q, é a seguint,e partição df
x u y u z:

{Q U ./'(Q) : Q C Q} , pala algum)a função ./' satisfazendo as prof'ieclades acima

Se X não é adjacente a Z então P' U}, Q é uma coloração cle X U y U Z

Proposição 1.8 Sc 7) é ?lllza co/OI'açào dc X U y U Z, 07}dí: X, y
Q dois disjll tos c X Ttào é adia(c.l t( a Z, fl tão

Z sào c.OI jul tos dois

I'pl ? I'p/(x u r) u}, p'/(z u }'')l

1,)c7n07 st7'ação. l7'/(X U y') UV 7'/(Z U }')l = maxtjT'/(X U }'')l, IZ'/(Z U }' )l}. (;orla
IZ''/(XUV')l $ 1P'l e IP'/(ZU}'')l $ 1P'l, «:g- q«e IZ'/(XU Y') U} 7"/(ZU y')l $ 1'PI .[]

Corolário l.l /Vas c07t(lições da ?)reposição /.8.
'pl (x u r) u-' p'/(z u }'')l.

$c 7' Í lnÚI lno c7 ião

Z,)f;?n07}straçào: Basta verificar (lue, pela definição de U}, , T'/(X U y) U}' 'P/(Z U y') é uma

colocação de X U }'' U Z. n



CAPÍTULOS O PARADIGMA DE ARNBORG 24

Para quaisquer conjunto y de vértices, parte X de V e cololaçào S cle X, dizemos
que unia coloração 7' de V é do íá7)o (W, S) se P/..V = S. Na iteração i do algoritnlo que
desenvo[veren[os pala deterá-r]inai unha coloração mínin)a de yC, teren]os /ti niaxin)a] en]
Rk e, pala cada coloração S de Ák U {k}, já teremos unia coloração 7' mínima dentre
aquelas do tipo (Ri U .Ai, S/.4i) e unia coloração Q nu'mima dentre aquelas do tipo (RÊ:: U
,4t U {k}, .S). A proposição a seguir mostra como combinar 7' e Q pala obter uma
coloração nu'mina dentre aquelas do tipo (RÉ:'+' U .,4j; U {k}, .S)

Proposição 1.9 Soam à c k elll. {l, - . . ,ll} tais que Ri é lnaz ?na/ cln /tX;, c .sc.ja -S uma
co/oração de 4k U {k}. Se P' é 1171 a co/07ação lnú á7na dc7}t7'e aq?lc/as da íi7)o (Ri U .4{,
S/,4i) . Q é «ma co/o«ção ,«ú.i« «'" «q«.J« . típ. (RÍ' U ,'!~ U {k}, S) '«[à.
P' U,.i. Q é lama co/oração múlá77 a dc7 trc aq? e/as do tipo (Xi:'+' U ,4t U {Á:}, S).

Z)c?n07 stTação. Note inicialmente que, poi construção, P' U..l. Q é uma c.oloiação do tipo

(RÍ:+' U ,4x; U {k}, S). Resta nlostrai que é mínima dentre aquelas que são deste tipo.
Temos que IP' U,4. QI = nlaxllPI, IQl} . Seja 7"í uma colocação nu'mima clentl'e a(ruelas do
tipo (RE:f+' U ,4t U {k}, S). Pelo corolário l.l,

lwl H/(R{UÁi) U,,!. 'H/(RE'UÁkUÍk})l «-«{lx/(R. u ,4:)l, lw/(RÍ' UH~u {k})l}

(Jon)o 7' é uma coloração nlíninla dentre aquelas do tipo (Rf U Á{,S/,4i) e H/(Rf U ,4f)
é deste tipo, IW/(XÍ U ,4i)1 2 17'l. Analogamente, IW/(Xi:: U ÁA. U {k})l ? 101. Logo,
7-í > 1'r> U.4. c)l. Como 7{ é nlíi)inca, segue (lue P U.,!. c) é nn'mima. []

A[goritmo ]..5 Recebe 1111 g7'a/o coriczo G' c07n colÜülzÍo dc -ué7'íicfs {],

uma cotos'ação lnÍltilna dos uértic.es dc G.
, vz} c dedo/uc

O algoritnlo tem duas fases, blue dependem das adjacências ÁI , . . . , Á« (lue suporenaos

já teren[ sido calculadas pelo algo[itmo l .l . (;ada ite]ação da piimeiia fase começa cona
un] vértice i, cona funções (pl, . . ,p« -- onde cada pJ leva. colara(;ões cle .4. U {J} no
conjunto dos núnleios llatuiais e cona funções .51, . . - ,ó,. onde cada ó, leva colorações

de ,4j U {J} en] conjuntos de paios oi(senados (/}, W) tais (lue /} é uma vértice e r é un]
subconjunto de .4/. U {À}. A piin]eiia iteraçào da piimeiia fase conheça cona i= 1 e com
gj(.S) = 1.SI e ój(S) = ü para cada j e cada coloração S de Á, U {.j}. (;ada iteiação da
piin)eira fase consiste no seguinte:
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(:aso 1: i < 7

Seja k o n)enol elemento de ,4i

Pala cada coloração S de ,4tUÍk}, seja P(S) o número nlinÍp.(S') : S' é coloração
de .4i U {i} e .S'/,4í = S/,4í} e seja .S' unia colocação de Á{ U {i} (lue atingiu este
iiu illmo.

Para cada .S, seja gl;(.S) = «-axlyk(.S), /i(.S)}.

Pala cada S, seja .5Í;(.S) = ók(.S)U{(i, S)}, onde S' é o bloco de .S' tal qu'' .s'nlí} # 0.

Comece nova iteração cona i+ l no lugar de {, com (pl; no lugar de yt e cona i5k no
lugar de ók.

C;aso 2: { = li.

Conhece a segunda fase clo algo[itn[o cona z := 1}, cona ól,' ' ,i5,.. cona }'l/ :: {]z} e

co«. 7' ,:l}.

A segunda fase do algoritiiio é ibera,uva. (;ada iteiaçào da segultda fase coilleça com
um vértice i, cona funções ól, . - - , ó,. como ila primeira fase, coill unl conjunto de vértices
W e com uma colorítção P' de H/. (l;adíl itelação consiste ilo seguinte

(l;aso 1: ã > l

(caso la: -5í('P/Á{ U {i}) # 0.
Sej. (h, S) C ói(P'/.4f U {á}).

Seja P' = .S' U P, Ollde P é definido assim:

P = 0, se .S' = {A} e, pala todo P en] 7', P n ,4/, # 0;
P é un] bloco de P tal que P n ,4/, = 0, se .S' = {/}} e tal bloco existe;

P é un] b]oco de P' ta] (lue P n .s' :# g, se ,S' # {/l}.

Co«tece nova iteiação co«] ói(7'/.4íU {ã} ) -- {(/', .S')} :-. l«gai d.' ói(T'/.4f U {i}),
co«. (7' - {P}) U {P'} «. l«g«: .le P ' co«- W U {Ã} «o l«g«- .l. n'

Caso lb: ó.(7'/,4. U {i})

(l;on)ece nova itelação cona 1 -- 1 ilo lugar de i

(l;aso 2: i = l

Devolva P' e pele.O



CA PnULO ] O PARADIGMA DE ARNBORG 26

No início de cada iteração da primeira fase, valem os seguintes il)variantes, pala cada
.j en] {l, . . - ,n} e para cada colocação S de .4j U {.jl:

(i) pj(S) = ininljQI : Q é unia coloração do tipo (Xf' U .Aj U {.j}, S)};

(ii) (/t, --) C ój(S) -» R/. é maxinlal em Ej e A < {;

(iii) não existe em ój(.S) dois pares con) o primeiro elemento repetido;

liv) (A,.g) C ój(-S) --, existe uma coloração Ç2, mínima dentre aquelas
(R/. U ,4/., .S/.A/.), tal que S' é un] bloco de Q/(.4/. U {h}) e /} C -S'.

No início de cada iteiação da segtulda fase, valella os seguintes invariantes:

(v) Ua -- W = U{X/. : A g W . R/. é n]axin]al en] R,, pata .J € t't''l;

do tipo

(«i) {{,í + l, , ,*} ç H/;

(vii) existe uma colocação mínima 7'...i.. de Lh tal que T'.«i«/W = P'
Observe que no caso l temos Ai # 0, pois G é conexo e á < 1}. As denlonstiações dos

invai'jantes (ii), (iii), (v) e (vi) são análogas às demonstrações dos mesmos invariantes no
algoritnlo 1.3, (lue determii]a un) conjunto estável máxin)o en] un] giafo ('/. No início da
primeira iteração da primeira fase, o invariante (i) vale, pois pj(S) = ISI pala cada .j e
cada coloração .S de Áj U {j} e, como Rfl = 0, teillos (lue S é a única coloração do tipo
(Xf:U 4.i U {.j}, S). O invariante (iv) vale triviali-ilente na primeira it'ração. IK'lostiaremos
que se estes invariantes valeu) no início de uma iteração i< [1 entàu ca,da un] deles vale
no início da iteiação í + l

l)em07 straçâo dc riJ. O invariante ol)vianiente continua valendo para todo .j diferente de
k. Resta mostrar que tainl)éill vale pala É. Seja .S unia colocação de Áx. U {k}. Queienlos
nlostrai que no fim desta iteração

pi;(.S) = minljQI : Q é unia coloiaçào clo tipo (R;l'+' U ,4A U {k}, S)}

Mostiaienlos que /3( S) é o tanlanlio de uma cololaçào niíniilla deilt,it' a(lu('las clo tipo
IRi U ,'li, .S/.4i). Seja H unia culoiaçào (lo tipo (Rí U ,'{., .S/,'li). T.lli. .lu. H é do tipo

(R{ U ,4{, S') pala alguma colocação .S' (te 41 U {i} tal que .S'/,4. = S/,4.. (.;orla este

invariante vale no início da iteração, temos que

P:(s') nlinljQI : Q é unia colocação do tipo (R{ U ,4{, S')}

Logo, IWI ? yi(.S'). Con)o S'/,4i = S/.4f, temos que /J(S) $ g{(S'). Segu. que /g(S) $

l7íl. Adobe a notação lpj(.S)l para unia coloração ntíninla dentre aquelas do tipo (R}' U
Áj U {.j}, S). (:;on]o Igi(S')l é u«]a coloração do tipo(R{U Ái, S/,4.) co:" ta«ia«ho /3(S),
temos que P( S) é o talllanllo de uma coloração nlíninla dentre a(ruelas do ti])o (Rí U Ái,
S/,4i)
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Como este invariante vale ]lo início da iteração, tenros (lue Igk(.S)l é uma coloração
nu'mima dentre aquelas do tipo (RF' U ,4t U {k}, .S).

Pela proposição 1.9 segue que lp{(S')l U..l. lpt(.S)l é uma coloiaçào ini'Dilua dentre
a(ruelas do tipo (RÉ:i+' U .4k U {k}, .S).

Co«,o gÍ;(S) (-S), #(S)} = lp:(.S')l U«. lp*(S)ll, segue q-

pi; ( .s ) minÍJQI : Q é unia coloração do tipo (XE:í+' U ,4k U {À;}, .S)}

Logo, o invariante continua válido para (PA. no início da iteração i+ l D

Dem07 stração dc rit;): Seja S uma coloração de .4t U {k}. Basta mostrar (lue o invariante
vale para o par (i, S) acrescentado en] -5Í;(.S), ou seja, que existe unia coloração Q mínima
dentre aquelas do tipo (Ri U A{, S/.4{) tal que S' é un] bloco de Q/(A{ U {i}) e ie .S'.

Na demonstração do invariante (à) já foi provado que lpi( S')j é unia coloiaçào nu'mima
dentre aquelas do tipo (Ri U .4i, S/ 4{), onde S* é unia colocação de Á, U {í}. (;omo .S' é
o bloco de S" tal que .$ n {í} # 0, fazendo Q = lpi( S')j segue o resultado. []

O invariante (vii) vale trivialnlente no início da prin)ena iteração da segunda fase
Mostraiemos (lue se este invariante vale no início de uma iteiação i > 1 então ele vale no
início da iteiação seguinte

/)cn7z07tstração dc ru ÍJ; (l;onlo 'F> e Wr somente são altei'idos no caso la, pl'ecisanlos
mostrar que, no final da itelação em que foi selecionado o par (/z, .ç') C óí(7'/,4i U {ã}),
existe unia coloração mínima 7'l..i.. de yr; tal que 7T..i../(W U {À}) = (P' -- {P}) U {P'}.

Do invariante (iv), existe unia coloração Q nlíninla deiltrf' a(ruelas do tipo
(R/. U Á/., (7)/(,4iU {ã}))/,4/.) tal que .S' é uill bloco de Q/(Á/. U {/}}) '' /t C .S'. Do
invariante (ii) temos que R/. é n]aximal en] /tí. Das pior)osições 1.4 e 1.-5, segue que
,4/: Ç 4i U {á}. Logo, (P/(,4i U {i}))/,4/: = 7'/,4/., ou seja, Q é unia coloração mínima
dentre aquelas do tipo (R/. U ,4/., P'/,'t/.l.

Seja 7'...i-. unia c.oloiaçào mínima de Ua tal (lue P...i«/W = 7'. Faça
T'«ü.. = (7'«.i« \ R/.) U,.*. Q, o«.le 7'«.i« \ R/. é « seg«i«t. .:.l.. ;à. .l. Ua - R/.:
{p -- x/. : p c 7'«ú.., p -- R/. # 0}.

Para mostram que o operador U..l. pode sei aplicado, testa tllostrai (lue (7'«.i..\R/,)/Á/. =
Ç2/.4h. Como T'...i.. é coloração de ya, R/. Ç ya, ,4/. Ç ya e /t/. n A/. = çi, temos (lue
(7'«.i« \ R/.)/.4/. = 7'«.i../,4/., pois pala cada P € 7'...i.., (P - R/.) n Á/. = F' n ,'{/.. Do
invariante (vi) temos que i C W. Do invariante (ii) temos que R/, é t)laxinlal elD Ri. Logo,
das proposições 1.4 e 1.5 e do invariante (vi) segue (lue Á/. Ç }t/. (IDÍlIo P'«ü../W = P',

temos que ('P..ü../W)/.4/. = 'P/.4/.. (;omo ,4/. Ç W. temos 7'«.i«/,4/. = P'/Á/.. (;omo Ç2 é
do tipo (J?/. U ,4/., 'P/,4/,), segue que Q/,4/. = 7'/,4/.. Logo, Q/,4/. = 7'/Á/. = 7:'«.ü./,4/. =

lp'«,« \ R,.)/.Á,..
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Como Rh e ya -- Rh -- ,4/. não são adjacentes, segue que Z'l.ü.. é unia colocação de Vc..

Mostraremos, agora, que T)r.ü.. é un)a coloração mínima de yr;. Do corolário 1 . 1 temos que

P. (7'«.i«/(Ua -- R/.)) U..i. ('P«.i«/(R/. U Á/,))

:naxlj7'...i«/(yc.. R/,)l, l7'«ü«/(X/. U Á/,)l}

Confio Q é mínima dentre aquelas do tipo (RA U .4h, 7'/,4/.) e 7'«:i«/(R/. U .4/.) é do tipo
(R/. U Áh, P/,4/.), segue que le $ 17'«.i«/(R/. U Áh)l. Logo, l(7'«.i«/(Ur; -- R/.)) U.4. el $
IP...i::l. Como 'P..i:./(yc R/.) = 7'«.i« \ R/., temos l(7'«:i.. \ R/.) U.,l. QI $ 1P'...i..l. Como
7'«:i.. é unia coloração mínima de ya, Pi:i:. = (T'«.i« \ R/.) U..!. Q é unia colocação nu'nin)a

Resta mostrar que 7'i.i../(W U {A}) =(7' -- {P}) U {P'}. Do invaiialit'(iii) segue que

h ainda ttão foi acrescentado en] W. Do invariante (v), segue (lue R/. n w = 14.

de yr

T'-..:../(U/ U {A} ) ((7'«..« \ R..) u«,. Q)/(w u {A})
((7'«,:« \ R,.)/w) u«,.(Q/(Á,. u {A}))
(7'«.i«/W) U..l,.(Q/(Á/. U {/}})) =
p' u«,. (Q/(Á,. u {A}))

(l;onlo Q/.4/. = 7'/,4/. e ,S é unl bloco de Q/(Á/. U {A}) tal (lue À C .S', pela definição
do opeiadoi U,.l,. temos:

se .S' = {A} e existe P de P ta] que r'n Á/,
{A}));

li, .S'U'P é u«] bloc. '1. 7' U.,i,. (Q/(,'l/. U

se .S' = {A} e pala todo P de 7' temos p n ,4/.
7' u«. (0/(,4/. u {A}));

lõ ei)tão ,S' é un] bloc.o de

se .S' # {A}, existe P de 7' tal (lue 'F n .s' 7é 0, pois F n ,4/,

que .S U P é un] bloco de 7' U..{.(Q/(,4/. U {A})).
.s' n ,4/. # 0. Te,«os

Logo, Pi.../(n'' U {Ã}) = ('P {P}) u {P'}. o

No final da segullda fase, quando i= 1, pelo invariante (vil ten)os W = ya e pelo
invariante (vii) existe uma co]oração mínima 7'.«i.. de Ua ta] que 7'...i../U/ = 7', ou seja, 7'
é uma colocação mínin)a de Ua. Repare (lue ilo anal da piinleira fase, pelo invariante (i)
ten)os que 'p«({7}}) é o tanlanllo de uma colocação ntíninla de Ur;
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Complexidade Para estinlal a conaplexidade do algoritnlo, supolenlos alguns detalhes
soba'e o armazenamento dos dados. Para cada vértice i dispon]os de uma lista, en] ordem
cresc.ente, dos vértices adjacentes a i. As adjacências Ái, . . . , ,4« são aiiila,zenaclas c.omo

listas de vértices, en] ordem crescente. As funções pt, - ,(p,: são listas, seilclu (lue cada
elenleilto de pj é unia colocação do c.adjunto de vértices .4j U {.j} iepieseilta(la (lo seguinte
1])0 clo :

lista con) os vértices de Áj U {J} em ordena crescente, onde cada elemento da lista
possui o número do bloco (da cor) a que pertence. O número (cor) de um bloco é o
número do seu menor vértice;

lista com números dos blocos, indicando quantos elementos cada bloco possui.
A$ fui[ções ól, - - - , ó,. são listas de pares (h, y), onde y é unha lista (te vértices en] olden)
crescente. A coloração P' é arn)azenada en] um vedor co1 ] 7. elementos, onde o elemento
ã guarda o núnleio do bloco no (dual o vértice i aparece em P'. (1) conjunto U/ não é
necessário: é usado apenas para denloilstiar os invariantes. (lloni estas coiivellções, o
algoritn)o tem c.onlplexidade de ten)po

o(d" «), onde (/ :: nlaxll'4.f .j C Ur;}

Z)c7n07}síz'anão.' Analisemos a pi'inleiia fase. l.Jnl limite superior pala o ilúmeio de co-

lorações de cada 4.i U {j} pode sel c.alculado através do número de Stii'liDE 'l l. l», (]ue

indica o número de paitições cona k blocos de un] conjunto con) 7i. elementos. Pela fóinlula

de partições possíveis de un] conjunto com ?} elementos, (lue é o número >1:E-. 'l 1 1-, é

limitado superiormente poi l}2"+i. (ionl isto temos (!ue o número de colorações de cada
Áj U {.j} é liillitado superioinlente poi dZa+i. Logo, a canil)lexidade da inicialização é
O(d2a . 1}). Enl cada iteração, é leito unia vez o cálculo cle .S/.4i, (lue supõe o cálculo de
,'lt -- .A{, cona complexidade O(d), e a ietiiada. dos elementos (le ,4t Áf da. colocação .S,

cona con[plexidade O(d'). Para cada .S, são feitos O(d''z) cálculos de .S'/,4i. (;ada un] des-
tes cálculos supõe apenas a retirada do vértice { da coloiaçào .S', com complexidade C)(d).
São feitos também, pala cada S, O(d'a) testes de igualdade enfie S'/,4{ e .S/,4í, onde
cada igualdade tem complexidade O((/). Logo, cada. iteiação ten) conlplexida(le O(d''l),
ou seja, a ptinleira, fase tem complexidade O(d'a . l}).

de reconênc.ia < A:i". Lura, o nullleio
ll -- l

k
ll. -- l

k l temos que
7 ?,

+
&
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Analisemos, agora, a segunda fase. O algoritmo passa it -- l vezes pelo caso la, pois
ten)os:

para cada { fixo, 7'/,4i U {í} não é alterado, uma vez que cada /} acrescentado em 'P
é menor que í e, portanto, não está em .4{ U {Íl;

pelos invariantes (ii) e (iii) e como cada gamo é nlaximal en] apenas un} outro raDIo
i[o n[áximo (proposição 1.4) segue que se (h, --) aparece en] õi, então (A, --) não
amai'ece en] i5j, i # j.

Logo, pala cada { é feito un] cálculo de T)/Ái U {ã}, cona complexidade O((Z), lembrando
que P' está armazenado em unl vedor. Para cada ié feita unia localização de P'/.4{ U {i}
en) ó{, cona complexidade O(d'a). São feitas, ao todo, n -- l escolhas de Rales (À,.S) e
cálculos de P', com complexidade O(d2) cada. Logo, a c.omplexidade da segunda fase é
O(d2a n). Segue que a complexidade de tempo do algoz'itn)o com esta estrutura de dados
é 0(.Z" n). D

1.5 O problema do circuito hamiltoniano
Este sela o último exemplo de comia a])ligar o paladignla de Ainbolg ])aia pioblen)as em
giafos. Dado un] grato G, um cà7cüãlo /}a7rli/í07}ãa7}0 en} G' é unl conjunto Á cle giestas de
G' tal que al,41 é um circuito (lue cobre todos os vértices de G.

Problema Dado um grato G', encontlat (se existia) um circuito llaniiltoniai)o edil G

Este problema aparece na lista de })tol)lemas NP-completos l7SI. Na realidade, ele é
ull] ])ouço diferente dos anteriores, pois não estanhos diante de un] prol)lenda (le otintização.
O problema de achei o menor passeio fechado que col)ie todos os vértices (le uil] giafo G'
tanll)énl pode ser resolvido pelo ])aiadigitla de Arnl)org j101, Rias nàu o tiataieilios a(lui.

Antes de descrevermos o algotitnlo pala o problema do circuito llainiltoniano veremos
algumas definições e proposições (lue nos permitirão sua visualização. l-lnl n7.1i/íic07ilu7}fo é
unha generalização do c.onceito de conjunto: un] n]ulticonjunto pode contei valias có])ias
de un] n[esnio elemento. A mü/Zí?)/ cidade de um elen]ento a de un] n]ulticonjunto .4'f
é o número de cópias de cv enl i\4; vamos denotar este número poi HAI(a). Pala dois
multiconjuntos A4 e JV, a multiplicidade de unl elemento a de &d U /V é liw(a) + l/v(a); a
multiplicidade de un] elemento o de A4 n JV é minÍJÀÍ(cv), H/v(a)}; e a illulti])licidade de
u«, ele«-e«to a .te M /V é -««{0,BA/(a) BJ«(a)}.

Dado un] conjunto X de vértices de un] grato («/, unia cobcrtu7a /za7izã/Z07 iai&a de X é
um conjunto .4 de ai'estas do gialo G tal que:
li) toda aresta de ,4 tens pelo ineiios un] extien]o en] .X'
liil no subgiafo (X U ponta(,4), ,4) todo vértice de X ten) grau 2, onde ponta(.4) é o
co«j««to {u : u g X e « é extie«.o .le ««,-, a-e;t« .le ,'ll;
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(iii) as giestas de .4 não forn]am nenhuns circuito en] X
Dados dois conjulltos nlutuan)ei)te disjuntor X e y de vértices de (,', un] cam 7 ho

c07tcctado(.,V,y) é un] passeio p =(uo, a], u], , a«, u«, 'l«+], u.+l) tal que:
(i) lz > 0;
(ii)(u-,. . , '-«, u,.) é ««. c«.i«ho e-« X;

(iii) {uo,u«+-} Ç y

(i«) a- # a«----
Os vértices uo e u,.+l são cllan)idos de c071ect07'es dc p.

Proposição 1.10 Sc ,4 é ?lma cobcrtlz7'a hamá/t07}Ía7ta dc X c7}Íào ,4 /Olll&a tézna co/eção

de cami7 Aos c071ecÍados (X, poz&ta(.4)) dois a dois d sy 7 [os, qae cob?c7i todos os uárÍices
dcX

l)c7n07 straçâo. Segue diretamente da definição de cobertura hanú]toniana. []

Dado un} conjunto .X de véi'vices de (J' e unia col)eitula lla,niiltoiiiana ,4 (1e X , denotam'e-

nlos por 7)sc?tdo(,4) o nlulticonjunto de pares ul; tais que u, o C ponta(.4) e a multiplicidade
de uu é igual ao número de caminllos c.onectados (X, ponta(.4)), c.on] c.onectoies u e u, for-
n)idos pelas arestas de .4. Cada elemento de pseudo(Á) sela cltanlado de pseudo-desta.
Repare que unia pseudo-atesta pode ser unl loop, que será cllamaclo de pseudo-loop.

Diremos que uill conjunto ,4 de destas é unia cobertura llamiltoniana do tipo (X, A/)
se ,4 é unia cobertura llanliltoiliana. de À' e pseudo(,4) = A/

IJnl nlulticonjunto À/ de pseudo-giestas sobre un] conjunto y de vértices é tiiáue/ se
o multigiafo (y, .&/) não tens vé].vices de grau > 2 (un] pseudo-loop coi]tiibui cona duas

unidades para o grau do vértice en] que incide).
Un)a cobertura llanliltoniana Á do tipo (X, A4) é uiáuc/ se o nlulticonjunto 7W é viável.

Proposição 1.11 S'c llm gra/o G, (o?ll leal ? 2, te77z a77?, (.i?cu ío /}a-rz&i/[07}áa7 0 c7}tão,

para q la/qwc7' uérticc y, ca;ãstc u?7 a cobí=7'Z117n Aa7ni/tol ar a -uiáuc/ ,4 dri íí?)o (yG -- {y},
{g/g}). Rccíprocamc71.tc, para qíza/qllí:v uértÍcc y, sc cz stc illrza coó(7lt17a /},a?ní/íoliíal a
«iá«./ ,'l do tiPO (yG. - {y},M) .«Íà. a *'"' .« ci''.:..jt. /,«,«l/Z.«I"«. : M { }.

Z)c7n07}sÍraçâo: Segue diretanlente das definições que as arestas de un] (-ircuito hamilto-
niano en] G folmanl uma cobertura llaniiltoniana viável ,4 clo tipo (yG {y}, {yy}) para
qualquer vértice y. Reciprocamente, pala qual(suei véitic.e y, uma c.ol)ertula llamiltoniana
viável do tipo (yG. {3/}, Àd ) é tal que A4 ' {yy} e possui arestas que tom ain un] circuito
l)amiltoniano en] G. O
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A proposição a seguir permitirá unia visualização do algoritmo (]ue desenvolveremos
pala. deteriünar, se existir, em un) grato G cona conjunto de vértic.es {l, - . ,l&},l} 2 2,
unia cobertura hainiltoniana viável 4 do tipo (yG. -- {lz},{llll}), ou seja: iiil circuito
hanliltoniano en] G. Na iteração í do algoritnlo teremos Ri maximal en) RA e já teremos
construídas coberturas haiúltonianas viáveis do tipo (Ri , .A41) e cobertul'as llanúltonianas
viáveis do tipo (RE:i, J\42). A proposição a seguir naostra como con)binal estas coberturas
para obter coberturas hanültonianas viáveis do tipo (RÉ::+' , .A4. U M,).

Proposição 1.12 Soam ie k ell, {l,. . ,n} tais que Ri é znazima/ c711 Rt . Ea;êste uma
coZ,educa Aamilt071ía? a ,4 do tipo (Ril'+' , À/), com p07}ta(.4) Ç Ák U {k}, sc c se«.e7}te
sc czistcm uma cobertura hamiZtoziia7ta ÁI do tipo (Ri, .A4i), comi p07}ta(ÁI) Ç Á{, e
uli&a coZ,ertlzra hami/t07 cana ,42 do tipo (RE:{, À42), com p07}Ía (Á2) Ç Ák U {k}, a/ que
,4 ::: .4i U 42 c /14 = J\41 U A42.

l)f:rn07 s cação. (--,): Sejan] .41 = {a C 4 : a tem pelo in.nos un] extien]o en] Ri} e

42 = {cv € ,4 : o tens pelo menos un] extien]o en] /?É:'}. ('aDIo to(la aresta de ,4 Leda pelo

menos un] extremo enl Ri:'+i, segue que H :: Ái U ,42. (ioll)o Ri n RÍ' :: çO e Ri iiào é

adjacente a Xi:;, .4. n ,42 = g. Ponta(Ái) Ç Á{ e palita(.42) Ç Ák U {k}. No sut)giafo

(X U ponta(.4i), .41) todo vértice cle Rí tem grau dois, pois Á é cot)altura llanbltoniana
de Ri:i+l , ,4 = ,4t U,42 e neiilluma atesta de .42 tem extremo enl R{. Temos, também, que
as arestas de .41 não fora)am circuito en] Ri, pois as destas de .4 não fora)an) circuito eni
RE:i+' . Logo, .4i é unia cobertura llanliltoniana do tipo (Ri, pseudo(ÁI )). Analogamente,
,42 é uma cobertura hamiltoniana do tipo (RÊ:', pseudo(.4z)). Temos M = pseitdo(Á) =

pseudo(.41 U .42). Como os extremos das arestas de At U 42 só coincidem em ponta(Ái),
segue que pseudo(,41 U ,42) = pseudo(Ái) U pseudo(Á2) = A41 U A4z. O

(--): Seja Á = ,41 U Aa. Temos que toda atesta de Á tem pelo menus um extrema
em RÉ:i+l e ponta(.A) Ç 4k U {k}. Todo vértice de RX;i+i ten) grau dois no sul)glafo
(RÊ::+'Uponta(Á), .4), pois R não é adjacente a XE:'. As arestas de ,4 não formam
circuito en[ RÍI'+' , pois as giestas de ,41 t)ão lorn an] (ircuito em R{, as de Á2 não folnlan)
circuito en] RÍi e R{ não é adjacente a RÊ:'. Como os exti'erros das arestas de .41 U Á2 só
coincidem em ponta(Ái), segue que pseudo(.4) = pseudo(,4j ) U pseudo(Áil. []

E fácil vel (lue se a cobertura llan)iltoniana ,4 é viável eiltàu as col)erLulas liainiltoilia-
nas ,41 e .42 são viáveis. Tenros, tan]bén], (lue se HI e ,4z são viáveis, e A41 U A4z é viável,
então ,4 é viável.
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Algoritmo 1.6 Recebe um gra/o cozlczo (; com conjunto dc uc'rliccs {l, . . . , ll},n ? 2, c
devolve zm conjunto dc areal,as A que .forma unl circuito halniltoTtialto cln (l; ou ü resposta
não caso ía/ circuito 7}ão ezÍsta.

O algoritnlo tem duas fases, que dependem das adjacências Á], ' ' . , Á« (lue suporeinos
já terem sido calculadas pelo algoritmo 1 .1 . Cada iteração da pl'imeiia fase con)eça com
un] vértice {, com coleções gi , . - , p. onde cada pj é uma coleção de multiconjuntos de
pseudo-ai'estas sobre Á; U {.j} e com funções (51, . . . , ó«, onde cada i5, leva uii] elemento
de pj em un] conjunto de triplas (/}, {/, L), com as seguintes características:
h c {i, . - - ,.j - ll;
{/ = {(A,u, tipo l),(A,u, tipo 2)}, onde {u,u} Ç .4/. e tipo le tipo 2 são elementos do

cona««to { re«/, pse d. };
1, é um multiconjunto de pseudo-arestas sobre {À} U .4/,.

A primeira iteração da primeira fase conheça com i= 1 e cona y.i = {0} e ój(0) = 0,
pala cada J eil] {l, . . . , ll}. (l;ada iteiação da primeira fase collsiste no segilinte

(IJaso 1: i < zi

Para cada L de pi, seja Z#t a colação definida do seguinte moela

U = {{(í,u, pseudo), (i,u, pseudo)}}, se ié extl'enlo de duas pseudo-arestas em
Z,. Os vértices u, o são os outros extren)os destas pseudo-giestas;

Uz, = {{(i,u, pseudo),(ã,u, real)} : u C Ái, iu é aresta de a}, se ié extren)o de
apenas unia pseudo-aresta em L, que não é um pseudo-loop. O vértice u é o
outro extremo desta pseudo-atesta;

Ut = 0, se ié o extremo de un] pseudo-loop ei]] Z'

az, = {{({,u, leal), ({,u, iealj} : u,u C 4i; tl # t;; iu e io sãu giestas de G}, se i

não é extrai)[o (le nenhun[a pseudo-atesta en] L.

Para cada {/ en] Z/t convidei'e a seguinte notação:
{,r" = {-}, o«d. {(-,«, -),(-, '«, -)}
[,r- = {#y : (#,y, pseudo) € (/};
U' : («,y, real) C Lr}.

Seja P{ o conjunto {l,t/ : 1,[, é viável e Lt/ = L + {/"

Seja k o ineilor elemento de .4i.

Seja pl; a coleção {Z, : L = Lt/ U A4 para Lt/ C Hí e A4

Seja (5Í; a função que leva cada elen]ento L de pi;, c.on]
triplas ót(A4)U {({,[/, Z,[, -- {/" +(/'')}. Se L = Z,[/ U A4
usando qualquer' un] dos paios (Lt/. J\4) ou (L{/, A/').

(/", para L C pi e (/ C Z/t}

C gt, e L é viável }.

L = Lt/ U &7, no conjunto de

. L = L{, U ]k7', defina .Sl;(tl
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Comece nova iteração com i+ l no lugar de i, com pÍ; i]o lugar de gt e c.on] óx; no
lugar de ók.

Caso 2: ã = ll e p,: = Ü

Devolva não e pare

Caso 3: í = 1} e (p,. # 0.

Cotnece a segunda fase do algoritmo cona i= 1}, com (5i, . . . , ó«, com W = {n}, com

,4=0,co-nP=lnn},co«.Rot(«) «-M«}.

A segunda fase do algoritmo é iterativo. Cada iteração da segunda t'ase começa com um
vértice í, com funções -5i , - . . , ó« conho na prin]eira fase, con) un] c.onjunto U/ de vértices,
cona un] conjunto ,4 de arestas, com um n]ulticonjunto P de pseudo-giestas, cona uma
função Rot que leva elementos de P en] números de { 1 , . - . , { -- 1 } e com unl nlulticonjunto
A4 de pseudo-ai'estas. Cada ítelação da segunda fase consiste no seguinte:

(,caso 1: ã > l

C.se la: ói(M) # 0.
Seja (A, U, L) C óí(M).

Seja P' o «.«rico«ju«to P -- (/" + {/-
Seja Rot' a função definida en] P' do seguinte modo:

para cada p en] P' n L, Rot'(p) = A;

para cada p en] P' -- 1,, Rot'(p) = Rot(p).

C;o«tece «ova iteração co«] .5í( M ) -- {(/t, {/, Z,)} -,o lugar .1. 15i(M ), c.n] W U {A}

no lugar de W, cona Á + {/' no lugar de Á, coi] P/ ilo lugar de P e com Rot'
no lugar de Rot

C;aso lb: ó{(A4) = 0.

Sej« M' = {p C P : Rot(p) = i
Comece nova iteração cona ã -- ] no ]ugar de i e com A/' ilo ]ugal de ]\4l no lugar de i

(caso 2: á = l

Devo[va ,4 e pare. []
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No início de cada iteração da primeira fase, valem os seguintes invariantes, para cada
.j em {l, . . . , n} e pala cada elemento A4 de yj:

l i ) A/ C gj -, ] cobertura
c'". po"ta(.4) Ç ,'lj U {.jl;

llamiltoniana viável .4 do tipo ( R}' , M) ,

( ii ) (Á, U/., L/.) C ój(M) ---» L/. € 9'.;

(iü)(h,-,-) C ój(M) -, Rh é «.axi«,al-. Rj e A <Í;

(iv) não existe em ój(.A4) duas triplas cona o primeiro elemento rep'tido;

(«) M c p.í ---, M = U{(z./. + UÍ U#) : (A, Uh, L«) C Ój(M)}

No início de cada iteração da segunda fase, valem os seguintes invariantes

(«i) ya U{R/. : À g W e R/. é maxima] en] Rj, para J C Wl;

(«ii) {i,ã + l, . ,,} ç w;

(«iii) p C P --, Rot(p) C W:", onde H'"' = {.j : .j C W e ] Ã g U/ cona R/. n]axin]al en]
Rj} e, a plop(5sito, I'çr'"! = {/} : /1 d W e R/. é itlaxin)al em Rj, para J C Wl;

lix) .4 U P coima un] circuito l]amiltoniano en] W

As demonstrações dos invariantes(iii),(iv),(vi) e(vii) são análogas às (lemonstlações
dos invariantes(ii),(iii),(v) e(vi), respectivan]ente, clo algoiitn]o 1 .:3, que (leteimiiia un]
conjunto estável máximo enl un] grato G. Observe (lue no caso l teRIas Á. # 0, pois (z' é
conexo e á < 1}. No início da prin)eira iteiação da pritlleiia fase, os invariantes (ii) e (v)
valen[ trivialmente. O lado (--,) do invariante (i) vale , ])ois pala todo J en) {l, - . . ,ll}

temos pj = {0} e o conjunto vazio de destas é unia cobertura lianliltolliana viável do tipo
(Xf' = g, lõ). O lado (- ) tan]Mn] vale, pois E}' = 0 e a única col)ertuli' llamiltoniana
de 0 é o conjunto vazio de destas, que gerzt o conjunto A4 = çó de pseudo-giestas, que
está ein gj. Mostraienlos que se estes invariantes valem no iníc.io cle unia iteiação í < 7
então cada unl deles vale no início da iteiaçào { + l .

Z)e?no? stração de ráJ. (--,): Queremos nlostrai que se JV C pÍ; então existe unia cobertura
hanbltoniana viável .4 do tipo (Ri:'+', /V), cona ponta(Á) Ç Ák U {k}. Seja JV C pÍ;.
Temos (llle Ar = /t/ U A4 pala Lt/ C /3. e A4 C (pt e (lue /V e viável. N/lostia,ieillos (lue

existe uma cobertura lianiiltoniana viável ,4i do tipo (Ri, Lt/), com ])anta(,4i) Ç 4{.
Como l,u C /3{, sabeillos que Lt/ é viável e que Z,t/ = L + (/" -- (/p, para L € gi e

{/ C Z/z,. (l;omo L C pí, existe unia cobertura llanliltoniana viável Á' clo tipo (/t{ -- {ã}, L),

com ponta(Á') Ç Á{U {í}, pois este invariante vale no início da iteiação i e Xf' = Ri -- {i}.
oomo r/ C Ut, temos:
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{/ = {(i,u, pseudo), (í, o, pseudo)}, se í é extremo de duas pseudo-giestas enl L; ou
(/ = {(à,u, pseudo), (í,u, real)}, se ié extremo de apenas uma pseudo-ai-«ta. em L, (lue
não é pseudo-loop; ou
(/ = {(i,u, real), ({,u, real)}, se i não é extremo de nenhuma pseudo-atesta enl L.

Seja .41 = .4' U U'. Ten)os que 41 é uma cobertura hanbltoniai)a de Ri, pois:

Toda aresta de ,4i tens pelo n]enos um extremo en] Rí, pois as giestas de (/' tên]
extlen)os en] zl

No subgrafo (Rf U ponta(.AI), ,4t) todo vértice de Rf tem grau 2. Isto ocorre pois
,4' é cobertura hainiltoniana de Ri -- {ã}. Resta naostiar (lue i ten) grau 2 neste
subgiafo. Observe que, pai'a cada pseudo-aresta de L cona extremo en] í, existe uma
atesta de .4' com extremo enl {. Logo, as giestas de {./' coii]pletam o grau 2 en] {;

As arestas de ,4. não forn]an] ci]c.uivo en] R{. Isto ocorre pois '4' não foinla circuito
en] Ri -- {Í}. Se ,4' foi'n)asse circuito en] R{, te]ían)os un] c.il'culto incluindo í que
geraria enl L o pseuclo-loop z, o (lue nao ocoiie, pois Z#z, :# g.

C;onlo as arestas de (/' ligam véitic.es i a vértices maiores (lue li, segue (lue Ái não forma
circuito en] Rf. Temos, ainda, (lue ponta(.4i) Ç ,4{ e (lue pneu(lo(.4i) = pseudo(.4') +

(/" (/p = 1, + {/' {/I' = Lt/. Logo, Ái é unia cobeituia. llamiltoiiiaiia viável clo tipo
IX{, Z.U), co«] pon'a(ÁI) Ç Á{.

(IJomo J14 C (PA; e vale este invariante ilo início da iteração, segue (lue :3 cobeltula
han[i]toniana viáve] .42 do tipo (Ri:{, ]W), cona ponta(Á2) Ç Ák U {k}. Pela proposição
1 .12 segue que 4 = .AI U ,4a é unia, cocei'Lula liamilto]]iana viável do tipo (Rk :+i , Ar), cona
ponta(.4) Ç .'ik U {k}.

(--): Queremos nlostrai que se existe unia cobertura htuni]toniana viáve] 4 do tipo
IXÍ:+' , M), com po"'a(Á) Ç ,'lk u {k}, .'Deão M c pi;.

Pela proposição 1 .12, sabemos (lue existen] unia cobertura llanliltoniana viável ,41 do
tipo (Ri, J\41), com ponta(.Ai) Ç 4i U {i}, e unia cobeituia Itamiltoniana viável 42 do
tipo (RE::, M2), com ponta(.42) Ç Ák U {k}, tal que ,'l = Ái U .'l2 . A7 = A/. U M,. (l;omo
o invariante vale no início da iteiação, A/2 C gx;. Resta n)ostiai que A41 C /3f, ou seja, que

M\ = L -+ 1.;" -- UP para, L C pi e (J C UL
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Mostrareinos que existe cobertura hamiltoniana viável .4' do tipo (Ri -- {i}, L), com
ponta(.4') Ç .4fUÍi} e que existe (,r C at tal que Mi = L+{,r" -(,rP. Seja ,'1' = ,4- {(í, z)

;z; C ,4i}. Ten)os que ,4' é unia cobertura llamiltoniana do tipo (Rí -- {i}, Z,), onde L =
pseudo(Á') com ponta(.4') Ç .4f U {í}. Seja cí o caminho colectado(Ri, ,4i), foiinado poi
arestas de .4] , que contén] o vértice {.

ci = (u, ,', ..,«), co«- u,« C .4.

C«sol: .{ ..-,.,.-.,',-..,.,...,«). Ostrechos(u,---,u',...,i)e(i,.-.,.,''',
u) são caminhos conectados (Ri -- {ã}, .4i U {i}) fora)idos por giestas de .4' e, por
tanto, as pseudo-arestas iu e {u estão em pseudo(.4') = Z,. Temos que {/ - {(i,u,
pseudo), (à, o, pseudo)} está en] Z/t

(l;aso2: c{ =(u,--.,u,..-,{,u)(ocasocí =(u,ã,-..,u....,t,)é análogo). O trecllo
lu,...," , ,i) é ««- caminho co-ectado(Rí -- {;},.4: U {ill l.--«ado po: a:esta:
de ,4' e, portanto, a pseudo-aresta {ü está eiJI pseuclo(,4') = Z, e io é atesta de G.
Temos que {/ = {(à, u, pseudo), (í. u, real )} está em Z/z,

(l;aso 3: ci = (u,i,u). Temos que iiào existe caminllo conceba(lo (Ri {i},..'lfU {i}) com
extremos em i, pois pseudo (,41) = A41 é viável. Temos (lue {/ = {(í, u, real ), ({,u,

-e«l )} e;tá e«, ül

Temos que pseudo(Á') = pseudo(,41) (/" + (/p, ou seja, Z, = M] -- //" + (/z'. (;onlo A4. é
viável, L é viável e está, poi'tanto, en] p{. Segue (lue A4t = L + r/" (/I' e, poitailto, está
en] /ii. O

Dcm07}straçào dc rii)., Basta notei (lue a tripla (í, {,/, Lt/
õl(Lt/UM) étal q«e Z,u+Up-{,r" = Z., co-« LCg{. O

r/" + U'') «-«..«t..l« e-«

Z,)cmo?Lstração de ruJ. Queremos nlostiai que se, no finitl da iteiação i, Z, C pi; então
L = (,r{(Z,/. +{/# --(/ÊI) :(A,{//.,L/.) C 15Í;(L)}.(Jorro L C pi;, L =(Li + {/;' (,rr)U A4,

para alguns Z,í en] pí, alguns (,/f en] Uz,. e algum A4 en] pt. (;omu vale este ii)varia]]te no
início da íteração i,segue que

M = U{(Z,/. + UE -- il,rÊ.) : (A,(//., L/.) C .5t(M)}, pois A# C pt. Temos q e ÓÍ;(L) =
ók(A/) U ({, U{, Li). Logo, Z, = U{(Z,/. + {,rE -- (/r) : (A, (//., Z,/.) C ÓÍ;(L)}. []

Antes da demonstração dos invariantes da. segunda fase, note (lue no final da primeira
fase, (luaildo 1 = 1}, do invariante (i) e da proposição 1.1 1 segue (lue se p« = l# então não

existe circ.unto l]amiltoniano en] G e (lue se p,. # Ü então p,. = vivi,lll} e ('-' possui um
circuito llamiltoniano.
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Note, também, que para a segunda fase estar bem definida devemos tei que

la) Rot' está definida para todo p en] P', ou seja, Z, Ç p';

(b) no início de cada iteração, A4 C g.

Z,)c,n.«straçào dc ra); Se (À, U, L) C ói(M) então, pelo i«-ria-te («), L + r/" (/- Ç A4

(;omo J\4 Ç P (basta ver (lue no início P = {nn} e .A4 = {nl } e como é c.obstruído .A4'

no caso lb), segue que -L + U' -- UP Ç P. Logo, L Ç P + (,/p -- U' = P'.[]

Z)emonstração de rb); No início da primeira iteração tenros A4 = {nl&},í - 1} e y,. =

{nlt}. Resta verificar que quando o algoritmo passa pelo caso lb temos A/' C (pf.l. Dos
invariantes (iii) e (iv) e do fato de un] ramo ser maximal en] apenas uil] outro ramo, segue
que o único trecllo en] que foram atribuídos valores { -- l pela função Rot foi (quando Ri .
era nlaximal en] Rf, pala alguns Z, ou seja, quando a tripla (á -- 1, (/, L) estava en] -5f(M').
Foran} atribuídos valores { -- l a todas as destas de Z,, pois L Ç r". Do invariante (ii)
segue (lue L C pi-t, ou seja, A4' C yi.i.[]

No início da piinleira iteiaçào da segunda fase, o invariante (ix) vale tiivialn)ente, e o
invariante (vivi) vale, pois /' = {1 ?1}, Rot(7i7}) = 7} e 1} C W'", já que W = {? } e, como
G é conexo e iUC..1 2 2, .ft.-i é maxin]al en] R«.

DcmozLstraçâo dc rtiíáiJ; Basta nlostrai que ilo final do caso la, se p C P' elltão Rot'(p) C
(W U{Aly". Seja(A,(/,L) C 5i(M). Pelo in-riante(ii) te«los L C ',,/..

Seja p en] P' n L. Se L # 0, pelo invariante (v) temos que ó/.(L) # 0. Do invaiiailte
(iii) segue que existe g tal (lue Rs é i)laxinlal em R/., ou seja,/l C(WU{/&})"'. Logo, pala
p en] P' n z,, Rot'(P) c(n' uÍh}):"

Seja p en] P' -- Z,. Se -5i(A4) -- {(A,{/, Z,)} # 0, pelo invariante (iii) segu' que existe

(g, ,--) C -5i(.A4) ta] que Rs é maximal enl R{. Observa-se (lue g g U/, pois somente
será acrescentado em W (quando a tripla (g, --, --) for escolhida r' vale o invariante (iv).

Neste caso, (}4/ U {h})i" = W:" U {A}, pois í continua eill (W U {Aly". (l;on)o valia

este invariante no início da itelação, Rot(p) C Wi" e, portanto, Rot(p) C Wi" U {h} =
(W U {À}):". Se ó{(M) - {(A,U,L)} = ü, te-«o; q-(WU {À}):" =(W"' - {i})U {A}.
Temos que Jt4 contém todas as giestas p em /' tal que Rot(;)) = 1. Pelo invariante (v),
como ó{(M) -- {(A,(/, Z,)} = g, segue que todas as arestas ?) que })ossuíra]]] i'óculo i já
folanl le-rotuladas, ou seja Rot(p) # {. (l;olho este invariante valia no início da iteração,
Rot(p) C W:".(l;omo Rot(p) # í,segueque Rot(p) C(W": {i})U{/}} =(WU{A})"'.O

Z)czn07 s ?'anão dc rzJ. Basta illostral que no hna] do caso ]a, telhas qu. (.4 + r/') +
l/' -- {/' + {,rP) forn]a un] circuito hamiltoniano em W U {/l}. Seja l,/" = {uu}. Temos

que (/' + (/p = {Au,Au}, onde ]z,]; € t&' e uu C P. (}on o ,4 + P forn]a un] circuito
llami[toniano en) H/, segue o resultado. []
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No final do algoritnlo, quando i= 1 , do invariante (vii) temos que U/ = Uú. e Wi" = 0.
Do invariante (vivi) segue que P = 0. Do invariante (ix) segue (lue ,4 teima uin circuito
llanbltoniano enl W

Complexidade Para estimar a coillplexidade do algoritnlo, suporemos alguns detalhes
sobre o armazenamento dos dados. Paga cada vértice í dispon]os de unha lista, en] or-
dem crescente, dos vértices adjacentes a ã. As adjacências .41, . . , ,4,. são armazenadas
como listas de vértices, enl ordem crescente. As funções pl, - . ,g,. são listas, sendo que
cada elemento de pj é uma lista de pares de vértices en] ordem lexicográfica. As funções
ó-, . - . , ó,. são listas de triplas (A, {,r, 1,), onde 1, é uma lista de pares de vértices enl ordem
lexicográfica. Os conjuntos .A/, P e .4 são listas de pares de vértices en) ordem lexico-
gráfica. O conjunto Rot é ar]nazenado en) un] vedor, onde cada elemento J é unia lista
de pseudo-arestas p comi Rot(p) = j. O conjunto W não é necessário: é usado apenas
paga demonstrar os invariantes. (.;on] estas convenções, o algoiitmo tem con ])lexidade de
tempo

0(2'Ú' - d . l}), ond'' (/ = nlaxll,4,l : j C Vk;}

l)e7z o? sZração; Analisem)os a prinleiia fase. A inicialização teill complexidade O(it). O
número nláxin)o de elementos en] cada pj é limitado pelo número máximo de hiatos viáveis
cona d + ] vértices. En] un} grato viáve] L unia pseudo-aresta po(]e apatecei a])enas cona
uma duplicação. Logo, pode l]avei i]o máxin]o (Z(d-- 1) giestas en] L. Segue (lue o número
de grifos viáveis coii] d + l vértices é limitado por 2Ú'. Na realidade, este limite pode ser
reduzido l)estante, pois conho en] un] grato viável Z, os vértices tên] grau $ 2 segue que
en) Z, só pode lavei d + l giestas.

A determinação de quantas ])sendo-giestas de Z, tên] extlenlo em í é leite eill tempo
O(d), pois as pseuso-arestas cona extienlo enl i são as primeiras a aparecer em L.

C) tamanho niáxinlo de Z/t ocorre iio caso ein que í não é extienlo de nenllunla pseuso

atesta de Z, e é adjacente a todos os vértices de .4{. Seu tamanllo é l 'l l = O(d'). No

cálculo de Pi, para determinam $e Lt/ é viável, leva-se tempo O((/). Logo, os cálculos dos
Z/Ls e de /3i leva tempo 0(2a' . d3).

O cálculo de gÍ: leva tempo 0(2a' 2a' (7), pois o taillanllo de PX; e (le /3i é linlitaclo
por 2'f' e o teste se Lt/ U ]t4 é viável leva. tempo O((2). O cálculo cle ÓÍ; leva tempo 0(2a' ).
Segue que a complexidade de tempo da primeira fase é 0(2lza: - d . 7}).
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Analisemos, agora, a segunda fase. Para se achar .l/ enl .5f, leva-se tempo 0(2a: . d).
Isto é feito rz -- l vezes. Pelos invai'iantes (iii) e (iv) e pela pl'oposição 1 .4, (lue implica que

um gamo é maximal ein ilo n)áxinlo un] outro ramo, segue que a atualizaçào de Rot' é
feita 1} 1 vezes, ou seja, o cálculo de P' n L, que leva tempo O(d), é feito 1} -- 1 vezes. O
cálculo de .A4' (caso lb), que é feito 1} -- 1 vezes, leva tempo O(d). Logo, a complexidade de
tempo da segunda fase é 0(2a' . d n). Segue que a complexidade de tempo do algoritmo
com esta estrutura de dados é 0(2'a' (/ . 7}). n

1.6
.P-q l .p e Í'+ eComentários finais

Analisando os algoritmos desenvolvidos nas seções 1.2 a 1 .5 podemos formular alguns
princípios gei'ais sobre o paladignla de Ari)bois

Neste paiadignla os vértic.es de um grato G são nunleiaclos e ai)alisados iia ordem)
dada pela numeração. São calculadas funções p],- ' ,g«, com o domínio de cada pj
dependendo apenas de ,4j U {.j}. C;ada elemento E do doeu'nio de gj está relacionado
cona uma classe de "soluções parciais" do prol)lema no subgiafo de G determinado por
RF', onde ié o passo en] que o algoz'itmo se enc.ontl'a, ou seja, ié o vértice (lue está
sendo analisado. Esta classe possui todas as soluções parciais (lue "se ('omunican)" com
elementos de .Aj U {J} "através" de E. O valor de p.i(E) indica a solução parcial ótinla
da classe relacionada a E. Além destas funções sào mantidas junções ói, - - . ,ó,., cujos
domínios são os mesmos de pl, . . . ,(p,.. Pala cada elemento E do dona'nio, ó:Í(E) indica
c.omo os vértices A tais que R/l é maxinlal en) Rj, e /l é nienoi (lue o verti(-e (lue está sendo
analisado pelo algoiitmo, são utilizitdos na solução parcial ótinla indiciLcla ])oi pj(E).
Cada passo do algoritnlo consiste l)asicalnente em duas tarefas principais: expandir as
soluções parciais de Ri -- {í} ]ep]esentadas en] pi para soluções parciais cle Ri; juntei
estas so]uções parciais cona aquelas re])rebentadas en] gt, onde k é ta] (lue Ri é nlaxin)al
en] /Zk. O valor da solução ótinla do problema é obtido a ptutii de (p,,. Pala se construir
a solução ótima, pera.oi're-se os vél'tic.es na oidenl inversa. No passa J ploctira-se como
os vértices de ,4j U {j} são usados na paire da solução ótiljlil construí(la até o momento
e analisa-se então, em -5Í, como os véi'vices A. tais (lue R/, é iilaxin)al en) #., (levem entrar
-. , .,.l.. ,; ,. Át ; ,.. ,

\ WV V UXXXAUÇ
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Resumindo, a descrição de cada algoiitmo no paradigma cle Alnl)otg consiste funda-
mentam)ente das seguintes partes:

(i) Domínio de gj e i5j, que depende apenas de Áj U {.j}, para l $ J $ 11;

(ii) Valordegj eój para l$.j $ 1&;

(iü) Atualizax;.ão de (pk e ók no passo i, onde Rí é maximal em Rtl

liv) Cálculo do valor da solução ótin)a a partir de g«;

(v) Construção da solução ótinla a partir das funções ól , , Ó'.

Pode-se questionam se todos pior)lendas NP-difíceis definidos en] gratos podem ser re-
solvidos ])or este paladigllla em tempo polinomial exceto pelo taniaiillo nláxinlo das ad-
jacências relativas a unia numeração dos vértices do grato. A resposta é não, pois llá
problen[as (lue são NP-con]pletos mesn]o en] áivoies (grifos pala os (duais se conseguem
nulllerax;ões (lue fornecem adjacências de tamanho nláxinlo = 1 ), como é o caso da "band-
widtll" 1791. Vários estudos l7, 8, 21, 52, 166, 167) definem certas linguagens lógicas e
nlostranl que todas as propriedades de gratos (lue poder) sei descritas nestas linguagens
poden[ sei decididas (ou seja, dado un] giafo G' pode-se dizei se (,' 1)ossui tal propri-
edade) em tempo polinomial, exc.eto pela dimensão do grato, através do paradigma de
Arnboig. Na realidade, muitos destes estudos fazem refeiêilcia ao ptuadignla. cle Ainborg,
nuas tentan[ forn[alizá-lo de un] n)odo mais rigoroso. As desvai]tagens de tais tei]tativas de
feri)lalização cona relação à descrição inforn)al do paradignlít proposta poi Aiilborg IS, 101

é que surgem notações "carregadas" (lue dificultam a visualização cla icléia geral (lue está
poi tias do patadign)a. No nosso trabalho, mais do (lue foiinalizai o paradigma de Arn-
boig piocuranlos formalizar iigoiosanlente a sua estrutui a l)ásica (ianlos e adjacências) e
alguns algoritmos desenvolvidos seguindo seu modelo. (bom isto, crenlo$ nào ter perdido
a intuição glol)al que aparece nos traballlos de Ainborg



Capítulo 2

Dimensão e largura arbórea

(lionceitos como dimensão de um giafo, k-ái'voltes , gl'alas k-coidais, gratos k-clecomponíveis

e largura árborea ("tree-widtl]" ) de un] grato surgiram de un] Díodo bastante independen-
te, Dias estão intiillanlente relacionados. Enl particular, as noções de laiguia arbórea e
cle decomposição arbórea de um giafo, introduzidas por Robeitson e Seynloui na série de
artigos sobre "giaph minors" jlSSI, sào usadas en] ]lluitos antigos (lue apiesentanl métodos
para resolver problen)as NP-difíceis (te modo eflc.iente seillelhante ao paiadignla proposto
pol Arnborg l8, 21, 22, 25, 84, 91, 122, 1641. Na seção 2.1 citaiciilos alguns resultados
nlostran(lo a relação entre os diversos cone.eixos citados acima. Na seçàu 2.2 apiesenta-
ren)os uma delllonstração construtiva (original) da igualdade entre a largura ai bórea de
un) gi'afo e a sua dimensão. Na seçào 2.:3 veremos como aplicam o pala(ligii)a de Ainborg
servindo-se de decomposições arbóreas.

2.1 Conceitos equivalentes à dimensão de um grato
l.Jn)a nun)eiação n- de um conjullto Z é unia bijeção a : Z -, {l,. . , IZj}. Pala não

cal'legal a notação chan]aren]os de i ao vértice n'l({). Se i se iefeie a un] vértice ou a
un] número, ficará clamo pelo contexto.

Definição 2.1 .4 dimensão dc 11111 g7'a/o G' relativa a üll a ntllní'raç:ao n- dr sctls ue'rÍáces

ó o lltímero maxll,4ÍI : { C Uc..}, orl.dc Ái é a adjacê7 c a do uó7'íicc i

(;omo as con)plexidades dos algoiitmos (lue seguem o paradigma de Ariiborg são expo-
nenciais ila diinei)são do giafo relativa à numeração de seus vértices, suite ilaturalnlente
o prol)lema de se determinar qual é a nun[etação dos véitic.es (le un] giafo (,' cona relação
à (luar (;' tem a menor dimensão.

Definição 2.2 4 dinlensào dí: tzrli gi'a/o (7 é o lltíll cr'o min.{nlaxll'4«(«ll
Olld(. o l l lbillto é tentado sobre todas a$ ililnl.craçõ(.$ T d( V(=

« C Hall,

42
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O conceito de k-árvore aparece en) cose jlS61 e algumas de suas caiacteiizações são
estudadas por Beineke e Pippert jlSI e por Rosé jlS81. Unia árvore, pot exemplo, é uma
l -áivole

Definição 2.3 Um g7'a/o G é EIRA k-árvore sc

li) o«. (; é o gl'.,fo completo com k «értices,
ÍÍiJ o« G' tem am «á,tí" " "«. g«« k, í«/ quc G'jadj(«)l é «,« ./áq«.: . G'
k-á,«o«, .«d. .dj(«) = {u : « -cs'" «« ..tá .,« G}.

{«} é «m«

O conceito de grato triangulado, ou grato cordel, foi intiocluziclo por Beije j161. Um
scpa7'apor de unl grifo G é uin conjunto .S' Ç ya para o qual existem vértices distintos #
e y en] G tais que existe um caminho de # a y eln G Dias não existe ulll caminllo de # a
y em G -- S'.

Definição 2.4 U77z g7'a/o (7 fí coidal sí: 7;fira iodo cil'c?iiÍo c dr Zar? aria.o illaiov qüc :3 czístí:
EIRA arcsla /àga7}do dois uóllÍcí:$ 71âo c07}sccztíi?;os dc c. G (' k-cuidal .s(, a/í/i! disso, ztào

possui llnt separador l lilLimat dc talttalttto Tnaior qltc k.

Definição 2.5 {,/77z .gv'a/o (; é k-decomponível sc lyc..l < À: + l o?z s( (J' tczzl, ü'll? separador
.S', l.S'l $ k, Z«/ q«. o. g,a/o. GI.S'.U.S'lUc(.S), p-« á . . , ,., .âo A-'í':"'"p.«.u.:i., o«'Z':

.S'-, . . . ,S',: .ã. « como.«.«t« IU.; - .SI . c(.$) .' . «o«j«ío 'í' «,'«*" "':c«.á,á'
pa? a íl'all.l{/ornar alS'l eíi} tlln c/áquc

Vejamos, finaln)ente, o conceito de laiguia arbórea de uni giafo

Definição 2.6 Z)ado lnn gra/o (]', ü?lzíz decomposição all)óiea. r"trem de('onlposition",) de
G é ""' P«,' (r, x) o«d. r é «.« á''"''..: .: À' é «,«« /««ç:à. q«. « .«.d« .:/':"..:«z. ; d.; vr

associa IlIBa parte ,K(i) dc ya ía/ qTlc.

ÍP.rJ ulx(i) : i c vr}
(P2) toda aresta de (l; t,útil os dois c=tT'c.fetos c: n algtmlt Xti'l, pal'a i. r.In. \h.;
rP3) pa« í,.j, k em Vr, .. .j «[á «. «,nà«A. d.; ã «té k .m r, '«záo x(í) n x(k) ç x(j).
,'l la-g«:« d. «m« 'í'",«po.íção «,'Z,ó«.:« d.: G' ó o «'í'"'''. «--llX(i)l 1 : i € Vr}

Definição 2.7 ,4 largura arbói'ea r"ti'ee-widtll"J d( ü7rt gi'a/o (7 fÍ o r tíri í:r'o

n nllk : (l lcnt ?nlza dí=c0?7iposzçao a7'Z)07'ca dc /a7'y'lÉ7'a A:}
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Temos o seguinte teorema relac.ionando estes conceitos

Teorema 2.1 ,4s scguí7 tcs prop7'ícdadcs dc u7n gra/o CI' são equipa/c7 íc:s

r«J

G é k- decompollíuel:

G é lm trajo parcial de Km grato k-cordas,

G é zm trajo parcial de uma k-árvore,
G te.m dimeltsão melhor oal igual a k,

G tem largura arbórea mellar Oll igual a k.

Neste enunciado, un] g7'a/o parcãa/ (ou suZ,gra/o gerador) de G = (y, .4) é un] grifo G' =
( V, .4') onde .A' Ç .4.

A equivalência (i) .-, ({àí) é denaonstrada poi Arnborg e Proskulowski l91. A e-
quivalência (ii) -, (iíi) é demonstrada poi' Anlboi'g, (;orneil e Pioslçuiowski l61. Unia
numeral;ão a' dos vértices de CI' leva, a unia decon)])osição de G' ])or separador'es ,4,(«) e,
poi'tanto, (io) --, (i). Pai'a denlonstrai' (]ue ({i) ---, (ít;) basta ol)selvas que a dimensão
de un] grato é irão-decrescente cona o aun]ento do seu conjunto de giestas f' (lue un] grato
coidal ten) um esquema perfeito de eliminação jlSól. Arnt)oig l81 taz ieterên(,ia à tese de
doutorado de T. V. Winler, onde aparece a denlonstraçào da e(luivalência(li;) -}(ul. Na
próxima seção apresentarem)os unia demonstração coilstiutiva da equivalêil.'ia (it;) -» (u).

A título de exemplo, tenros que árvores e ílo]estas tên] laigula alb(Slea l (ou 0 nos
casos degenerados), gratos série-paralelos tên] largura albóiea nlenoi ou igual a 2 e o
grato completo com 1} vértices tem largura arb(área 1} -- 1. Vejamos, ágata, qual é a
largura arbórea de unia malha 1} x l}.

IJnla 7na/ha 1} x 7} é o grato G com ya -: {u{,.f : 1 < i,j $ 1&}, onde o{,, e oi...í, sào

adjacentes se e somente se lí --i'l + IJ .j'l = 1 . Mostraienlos (lue a laiguia aibóiea de unia

nlallla«x,} é 1}. SejaTo caminll.(u-,-,ui,2, ,"i,«,u:,-, ,u,."' , "«--.-,' ,u«--,«)

e X a função que leva vértices de 7' em sul)conjuntos de Ur; definida do seguinte Díodo:

X(u{,j) = {«.,j, «:,.+-, 'u{,,.} U {uf+i,i ) ui+i.2) t'i+ i,j }

Pala verihcarnlos que (T, X) é uma decon)posição aibóiea da nlallia 1} x ?l, l)esta notar
que as arestas ui,joí.j+i e oi.jui+l,j apa]ecen) en] X(ui.j), ou seja, vale (P2). (PI) e (P3)
valeu) trivialn)ente. Como IX(u{,j)l = 1} + 1 , para cada tz{,j en] T, segue (lue a latguia de

(7', X) é ]}. Con) isto, temos que a laiguia a] t)óleo de unia mallla 1} x 7} é nienoi ou igual
a 1}. Suponha, por absurdo, que sua largai'a arbórea seja k, com k < vl. Do teoienla 2.1
segue que C]' é un) gi'afo parcial de un] grifo Ã-c.oiclal. Pela (lefiniçàu (le grato k-cordel
temos (lue (.l não possui un} sepaiadol nllnlnlal de tanlanlio nlaioi (lut' A. No ei)tanto.
{u].i,u2,=z,' ' ' )u",,.} é un] sepaiadoi tltinin)al com tanlanll0 71. > A- (absui(lo). Logo, a

laiguia arbórea da n)all)a li. x li. é ll..
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O teorema 2.1 pernüte verificam que algumas classes de grifos de interesse prático
tên] uin limite para a largura arbórea de seus membros e, portanto, possibilitam que a
aplicação do paradigma de Arnborg construa programas colll con)plexidade linear, exceto
pela dimensão do grato, para os problelllas vistos no capítulo l e muitos outros problemas
NP -difíceis .

2.2
-T---\ + +Dimensão largura arbórea

Vejan[os algun[as propriedades de decomposições arbóreas. Sejan] G um gialo e (T, X)
unha decon[posição arbórea de G. Seja { em Vr e u en] Lh. Se u g X(i) então, de (P3),
segue in[ediatan[ente que há uma única componente conexo de T -- i que contén] todo .j
tal que u C X(j). Denotemos por Z(u) esta componente

Proposição 2.1 Pata boda al'f:sía uu' dc (-;, sc o,u' « À'(i) rrtíão 7\(o) z( '-,' )

l)í:ni071sZ7'ação. De (P2) segue (]ue existe .j em Vr tal (]u t,,l,' C .\'(.j). Logo .j # à e,
portiu[to, J está en] algun]a componente conexo (; de T -- i. (;on]o o C À'(J), tei]]os (lue
(7 = 7\(u) e como u' C X(.j), temos que (I' = T.(u'). Logo, T(u) = Z(u'). n

Proposição 2.2 Se u,u' « X(i) c czãsZc eln G ?17rz ca7n 7 /}o dc u até o' $í'lll passar por
«é,í{«. d. x(á) .«tã. z(«)

D'«..«st«ção. Seja (« = «-, «2,

pr'p':içã' 2.1, T.(«-1 7}(«,)
,u, = u') un] can]inl]o seno vértices de X({). Pela

). Log., Z(«) Z(«'). 0

Teorema 2.2 Para bodo gra/o C]' (l; tem. diTneltsào d ssc (; tc.m tal'glu'a arbór(.a d

Este teorema sela demonstrado através dos dois algoritmos a seguia

Algoritrno 2.1 Reccóc ?l?lla 7}?z71tí:raç:ào n dos ?;éríiccs dc {lzi gra/o con.r:zo (7 c dedo/ue

alma decomposição arbórea l.T. X) df (l; t,al qitc a taT'gttT'a dc l.T. X'l é igual à dil eltsâo dc
(; relativa ü T .

O algoritnlo depende das adjacências Ái, . - . , Á,. i'elativas a n' (lue supoienios já terem
sido calculadas pelo algoritnlo l .l . (l;ada iteração do algoiitmu começa comi uni llúinero i,
un] conjunto de vértices yr, um conjunto de giestas ,4r e unia função .X' de \'} enl partes
de ya. A ])iin)eira iteiação con]eçi] coi]] i' 11 -- 1, Vr = {7}}, ,47 = ÇI e .X (7}) = {11}.
(;ada iteiação consiste no seguinte:
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Caso 1: { > 0.

Seja k o menor elemento de .4{. (1;onlece nova iteração con) Vr U {i} iio lugar de Vr,
cona .4r U {ák} no lugar de .47'. cona X(i) = .4i U {i} e cona i -- l no lugar de i.

(l;aso 2: ã = 0.

Devolva(T,X), onde T =(Vr,.4r), e pare. []

No início de cada iteiação valem os seguintes invariantes

(i) T=(Vr,.Ar) é u]naárvore, cona Vr = {á+l,

(ii) paracada à,p,hein Vr, se P está«o ca«lin])ode h até qem T e«tão .Y(/})nx(q) ç
x(P) .

Observe que no caso 1 ,4i:# 0, pois G é conexo e í < 7 . Estes invariantes valem
trivialnlente no início da prinleiia iteiaçào. Mostiaiemos que se eles valer) no início de
unia iteiaçào à > 0 então cada un] (leias vale no início da iteiação i -- l.

D.-«-.«.traça. d.c (i)

i g Vr, segue que T'
Como k > i, temos que k C yr no iníc.io da iteiação i
(VT U {i},.4r U {ik}) é uma áivole. O

(ljoillo

Demo?&stração de r'ÍiJ.. Basta nlosti'ar (lue no final da iteiaçào i vale o seguinte: para cada
p,q em {á+ l,-..,n}, se p está i]o caminho de í até q en] T' =( WTUÍi}, ,47 Ulikll então
x(i) n x(q) ç x(p).

Seja u e«. X({) n x(q), o«de À'(í) = .'li U {Í} e X(q) = Á. U {q}. Te«,os q- « # á,
pois i< q (invariante (i)) e en] X(q) só llá vértices 2 q. Logo, u C ,4í e da proposição
1.5 segue que o C X(k) = Ák U {k}. Portanto, x(i) n x(q) ç À'(k). Seja p un] vértice
no canlinllo de i até q en. T'. Se p = á temos trivialnle-te qu. x(i) n x(q) ç x(P).
Se p # i, segue que p está no caminho de k até q en] T. (Jon)o este invariante vale
«o início da ite:ação, te«,o; x(k) n x(q) ç x(P). (;o--o x(i) n x(q) ç X(k) te«-os

x(í) n x(q) ç x(k) n x(q) ç À'(p).[]

Os invariantes valem, em paiticula], no início cla última itetaç.ào, (luanclu i=0. Mostra-

remos (lue o pal (T, X ) devolvido pelo algolitnlo é uma dec.imposição arbórea de (-;. Con)o
i C X(ã), pala i em Vr, segue que U{X({) : i C Vr} = Ua, ou seja, vale (/'1 ). Toda aresta
i.j de yc.., cona j > i, tens os seus dois extrei]]os en] X(í) = .4íU {í}, ou seja, vale (P2). Do
invariante (ii) segue que vale (P3). Note que a largura da decomposição aibólea (T,X)
devolvida ])elo algoiitmo é maxljX({) 1 : i C Vr} = nlaxljÁil : i C Vr} = dimensão de
G relativa a n.
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O algoritino trata de G' conexo a])anãs ])ara siniplificat as clemonstiações. E fácil ver
como tratar o caso em que (}' não é conexo. Com isto temos (lue, dada unia iiunlclação n
dos vértices de um grifo G, existe uma decomposição arbórea de G' cuja laigula é igual à
dimensão de G relativa a r.

Algoritmo 2.2 ReccZ)e alma dec07nposição arbórea (T,X) dc 1111 g7'a/o (,'. Ocuo/ue uma
7}w71zc?'anão a- de Va ta/ qtlc a dámc7isão de G re/atada a 7r é ll cl or ott ig a/ /arguta de
(r

r x)

Seja ZI a largura de (7', X). Cada iteiação do algoritnlo começa com unia subárvore T'
de T e unia nunaeração a- de um subconjunto Z de ya.. A piiineira iteiação ('oiiieça com
T' = T, Z = 0 e a' : 0 -} 0. Cada iteração consiste no seguinte:

(l;aso 1: Vr, # 0.

Seja { uma follla de T' e seja .j o lló de T' adjacente a .i

Seja W X(i) X(.j).
(;onlece nova irei'ação con) T' -- i iio lugar de 7'', Z U l.l.' iio lugar cle Z e a' ilo lugar
de n, onde r/ e unlíl numeração (dual(luet cle Z U H/ tzLI (lue a iesl,ii(:.ãu n-'/Z de n/ a
Z «ja «.

(caso 2: Vr, = g.

Devolva n- e pat'e. n

No início de cada iteração valeill os seguintes invariantes

(i) (T', X/Vr,) é un)a deconlposiçào aibóiea de alma -- Zli

(ii) paracadauen} Z, l,4= 5;l?,onde 4= = {uC ya--Z :oéadjacentea R=lUluC
Z : u é adjacente a R= e n(u) > n-(zl)}, onde R= é o iaino (le u eln (;lZI relativo a n

Estes invariantes valem tiivialillente no início da ptinleiia iteiaçào. N/lostialemos (lue
se eles valem no início de uma iteiação com T' # 0 então cada unl deles vale no início da
itelação seguinte
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Z)e?nonst7'ação de riJ; Precisamos n]ostrar que no final da iteiação ei]] (lue a folha á foi
escolhida temos que(T' -- i, X/(Vr, -- {í})) é unia decomposição arbórea de (-;lVr; -- ZU WI.
Mostraie:nos, inicialmente, que U{X(A) : A C Vr, - {ãl} = ua - (z u n'). co«lo o

invariante vale no início da iteração ten)os que U{X(à) : /z C Vr,} = ya -- Z. Resta
mostrar que se t' C W então u g X(À) para A en] Vr, -- {à}. Se u C W então D g X(j). De
(P3) segue que o é X(h) para A enl Vr. -- {i}. Logo, vale(PI) para(7''--{, X/(Vr, --Íí})).
Mostraremos agora que vale (P2), ou seja, que toda aresta de alma Z U WI tem os dois
extremos em algum X(A), para A em Vr, -- {i}. Con)o o invariante vale ilo início da
iteração temos que toda aresta de Glya ZI tem os dois extremos em algum X(À), para
/z em Vr.. Un)a aresta a de Glyc.. -- Z U WI não tens nenl]un] extren]o en] W. Logo, se
os dois extremos de a estão em X({) segue (lue eles estão em X(.j). (;omo .J C Vr, {i}
s'g«. o result«do. (P3) vale trivialnlente ])ara (T' -- á, X/(Vr, -- {í})). O

/)cn&07}sl7'anão dc rilJ: Como pala lz enl Z temos que Á= :: ,4l:', é preciso apenas naostrar
que se u C W e«tão l.4ÍI'l $ r. Pa:a is'', -l.ostra:e«-o; .]"e « « C W .«tào ,4l:' Ç X(i).
Sendo assim) tei'elmos que pala u en] l,t/, l,4='1 $ 1X(i) -- {ull= 1.V(i)l -- l$ r, pois(T, X)

é unia decomposição arbórea de (.; com largue'a Z.
Seja u em }V e u en] Á='. Tei]aos que u é adjacente a algum véi'bico /]. en] R:', onde

R=' é o ranho do vértice u en] C'jZ U tVI relativo à numelaçào m-'

Se À C W, do invariante (i) segue que existe k em Vr, tal que {A, o} Ç X(k), pois t;
aparece en] algum) X(7n) para 111 em Vr,. (ionao /z C W Ç X(i) e no final da iteração,
como já demonstrado «o in-lia:lte(i),(T'--{, X/(Vr. {i})) é u«la d«o«lp'lição arbórea
de C'lLh -- Z U WI segue (lue k = {. Logo, u C X(i).

Se A g I'V então /z C Z. Do invariante (i) segue que /} não aparece en] nenllunl
X(77}) para 11} en] Vr, e que, portanto, existe k yr, tal (lue {A,o} Ç X(4;). (1Jonl isto,
verifican[os as propriedades (PI) e (P2). Como Ã € R=', existe un] caminho de A até u
passando somente poi vértices em Z U W. (;omo o invariante (i) vale ilo final da itelação
e como os vértices en] Z U W não estão en] T' -- {, segue que h,u g X(J) e existe un]
canlinl)o de /z até u seno passar pol vértices de X(.j). Da pi'oposição 2.2, e como u € X({),
segue que enl T existe unl canlinllo de k até i só com vértices (le y7 -- VT'. ( lunlo o aparece
en] alguns X(7n,) paga ]]} en] Vr, e u C X(A), segue de (P:3) que u C X(i). O

Na últimzl iteração do algoiitnlo, (quando V}, = g, do invariante (i) segue (lue n é uma
nunlerax;.ào de yC. e do invariante (ii) segue (lue G tem din)ensào $ é com i'elação a r.

Dc77 01 st7ação do fe07'edita 2.2. Segue imediatamente das (definições 2.2 e 2.7 e dos algo
ritmos 2.1 e 2.2. O
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Vejamos um exemplo para os algoritnlos 2.1 e 2.2.

49

9

8

/

/'''

1 1

1 1

\
\- .

Figura 2.1: os conjuntos indicados en} linllas tracejadas repiesentan us ianlos
R\,R.z... ,R.l.

A dinleilsão de G' relativa a esta nullleração de seus vértices é i3

Adjacê«clãs Vértices

'4] 6, 7,9

'42 3,6

'43 7,6
'44 5,6
'4s 6

'4o 7,9
'47 8,9
'4s 9

'4o 0
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Decomposição arbórea dc G devolvida. pelo algoritmo 2. 1

Figura 2.2

(l;oilsideie, agora, esta decomposição aibólea como a entiiLda do algoiitino 2.2. Su
ponlla que os vértices desta áivole folar) escolhidos no caso l do algoritnlo na seguinte
orclenl:

Figura 2.3

l.Jma possível iluineração de saída do algoritnlo é a seguinte: 8, 4, 5, 2, :3, 6, 7, 9, 1
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Na realidade, os quatro últimos vértices poderiam aparecer en] qua]quei ordem. Qual é
a dimensão do grato G com relação a esta numeração de seus vértices '? Associenlos a
esta nova numeração dos vértic.es de (T a se(lüência de letras a, b, . . . , ;. Reiiiarcaildo os
vértices do grifo G, temos:

r
J

l

Fiauia os conjuntos indicados en) linhas tiiLcejadéLS iepiesentani os íamos
R...Rb,. .,Ri..

Portanto, a dimensão de G relativa a esta nunleiaçào é 2 (menor (lue a dinlensào de G'
relativa à numeração da figui'a 2.1 ).

A djiLcên clãs Vél.vices

Á. g

'4b .,/
Á. f
''!d .,/
Á. f,p
Á.f g,z

'4. ?

'4/.  
  Ü
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2.3 0 paradigma de Arnborg com decomposições
arbóreas

A aplicação do paradigma de Arnborg a decomposições arbóreas (e não mais a ilumerax;ões

de vértices) produz algoritlnos passíveis de palalelização. l.utilizando-se disto Bodlaender
nlostia 1221 uma série de apioxinladanlente 60 problemas, entre os (leais se encontram
os 4 tratados no capítulo 1, que pertenc.enl à classe NC (luando restritos a giafos com
largura arbórea limitada. A classe N(l; é a classe de problemas que podem sei resolvidos
em unia CRCW PRAM, usando un) número po]inomia] de piocessadures, ein tempo
polilogarítinico (ver Terada j1 77j para a análise de coillplexiclade de algoritiilos paralelos).

Verem)os a seguir o conceito de decomposições ai'bóreas regulares, (lue perntitirá fazer
uma analogia exala entre a aplicação do paradigma de Arnbolg a nunleiações (le vértices
e a aplicação do paradigma a. decomposições arbóreas. Este conceito nào aparece na
literatura.

Seja (.7 um giafo e (T, X) uma decon)posição ail)área de (]'. Pai a 7 en) Vr, o pai (T, I') é

unia árl;07'c 7'adícada. Numa árvore indicada (T, I') um véitic'' í é ./i/ho (le um vértice j se o
únic.o can]inl]o de ] a i en] T tem J coillo penúltimo vértice. Dizemos (lue a. decon)posição
arbórea radicada (T, X, I') é unia dccoz7 posição az'Z,ó7'ca rcgtl/a,'se l.X'(7')l = 1 '' para todos
i,J en] Vr tais que ié fill]o de .j en] (T,7') temos IÀ'(i) -- X(.jll = 1.

Proposição 2.3 Sc ün}. g7'a/o G possll ?lIRa tíecomposàção a7'Z)óv'ca dí /arlgtlia r cl tào G
possttt alma de.com,posição arborea I'(gltlal' d( !arglua $1: e.

Dc7zlozlsí7'anão. Seja (7', X) unia de:composição arbórea de G c.om latguia é. Aplicando
o algoritmo 2.2 a (T, X), ol)temos unia, nul)ler%ão n de Ua tal (lue a dimensão de 6'
relativa a T é 5; r. Sejai]] ,4i, - . ,Á,. as adjacências de (J relativas a esta nunlei'ação.
Aplicando o algoritnlo 2.1 à nunleiação n, obtemos unia decomposi(;ão ail)óiea (T', X')
de (I' com lai'guia $ r. Mostrei'enlos (lue a decomposição (T', .V'. 7tl é i'egulat'. Temos que

X'(7})l = llr]ll = 1. Para cada i fill]o de .j en] (T',7}) temos que .J é o nienoi elemento
de .4{ (basta vel colllo a atesta {J foi acrescentada. a 7'' nu algoiitmo 2.1 ). Temos então
que X(à) -- X(.j) = ( 4{ U {í}) -- (Áj U {J}). Pela pioprieclade 1.5, .4{ Ç ,4j U {.j}. (IJonlo
í g 4jU{.j}, pois { < .j, segue que l.X'(i)--.V(.jll = ]. Logo,(7'',.\''.71.) é unia(l..imposição
ai bórea legulai de G'. O
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Seja (T,X,]') uma decomposição arbórea regular de un] grato G. Dado l en] Vr, a
/o/vagem de i em(7', ?'), denotado poi F,, é o conjullto de vértices U{À'(.j) : .j é descendente
de i en)(T,t')}--X(í). Um vértice.j é dcsce7 dc71íe de uin vértice à e]]] unia áivoie radicada
(T, 1 ) se j é filllo de á ou se j é descendente de algum filho de ã.

Proposição 2.4 Sda (T, X,7') ?zlila decomposição arZ)ó7ca 7'cgK/a7' dc ünl. g7'a/o 6'
i c yr . i-,{', . . ,{k .ã. o../i/ho. d.: i .«. (r,,') .«tà.

Se

F. = U(P,, U {oi,}) , o?&de o{, é o tí7iico z,(írt cc c7z X({j) X(i)
AlJ

O.,no«.i,'«ção.' (Ç): Se « C a e-tão « # X(i) e existe ,,* .tese.-,.l.-t. .l. ; e:.- (r,,') t«l
que o C X(77}). Se u C X(i.Í) pala algum) .j en] {l,. . . ,A} então « = o:,. S. u g X(ij)
para todo J em {l,... ,k} então zl} descende de i.i enl(T,7 ) pala algum .j eili {l,-.-,k}
e, pol'tanto, u C /?.

12): Seja«en] Fi, U {ui,} pai'aalg««]J e«. {l,...,A}. S t, = «i, e-tào t, gl X(i) e
u C X({j). Logo, u C F,. Se u # ui, então o € F:,. Logo, u g X(ij) e existe lii. descendente
de ij em (T,7') tal que u C X(n}). Pela (P:3) segue que o g X(i). Logo, t, C n. n

J

Proposição 2.5 .S'da (T, X,7') 'ü7} fz dcc077}posãçào a7'Z,ó7'ca 7'cgu/a'r' dc 'ül/l. .gi'a/o (I'. .Sí:

á c vr . i-,í2,.-. ,iJ; sã. o. ./i/A« d. i .,n (r,,') .«zâo .. .:.,ü««to. n. u {«i.},A, u

{u''}, . . . , F.* U {ui*} são dois a do $ dáÜü71.Zos f: 7 âo a acf:7}Zcs.

Df:z7}07ist7'açâo.' Mostrengos inicial]]iente que, pala cada p en] {l, . . . , k}, (F.,, u {uí,}) n

X(i) = 0. Ten)os que ui. g X({). Seja t, em F., Teia)os qu.' .xisto ?7} descendente de i,

enl(T,7') tal que u C X(77}) e u g X(á.).(l;onlo i,, é filllo de i ein(7',7 ), de(/':3) segue
q«e « g X(i).

Mosto'el»os agora (lue, pai'a. p e q en {l,- . - , k}, /) # q, F:,, U {'t;tP} e /?:. U {t;i,} são

disju«tos. Segue direta:«ente de(P:3) e d' q«e(F..uiui.})nx(i) =(F.,ult,{.})nx(ã) = 0.
Resta mostrar que a. U {ui,} e H. U {ui.} não são adjacentes. Seja iz en] H,, U {oí,} e

u em n. Ulu.,}. Como u,u g X(i) e Z(u):# Z(o)(lembrando(lue Z(u) é a componente
conexo cle T i que contén] todo .j tal que t' C X(.j)), sega.' de (P3) q«e «ào existe r en]
yr tal (lue {u,o} Ç À'(1?). De (P2) segue (lue a aresta 'uo nào está no gi'at'o (l- O

E interessante iiotai a analogia enfie o conceito cle lolliagem e o c.onceito de ianlo, que
fica clama quando conl})atamos as piopiiedades 2.4 e 2.5 c.on) a figura 1 .2 lr'. = Ri -- {z}).

Vejan[os, ago]'a, un] exen]plo de conho aplicam o paiadign]a de Ainboig aproveitando
ullaa decomposição ai'bói'ea regular de uill gl'afo G'. Estudaienlos, novanleiite. o problema
de deteriliinai un] conjunto estável máxiillo ein (.?.
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Algoritmo 2.3 RcccZ,c um gra/o G c ? lna decomposição arbórea rega/az' (T, X,r) de G
Dellolue. \lm conjluLto estável má:cimo ent G.

O algoritmo possui duas fases, ambas recursivas

Fase 1: Recebe un] grifo G, unia decomposição arbórea regulam (T, X,7 ) de G' e um
nó p en] Vr. Devolve uma função g., que a cada parte estável .S' de X(p) associa a
ca[dinalidade de um conjunto n[áxin[o dentre aqueles do tipo (FP, .S), len)l)raia(lo que un]
conjunto V de vértices é do tipo (X, .S') se V Ç X e V U .S é estável. Esta fase devolve
tan)bén] uma função ó que a cada pai' (i, ,g) onde ié o véi'vice p ou un] vértice quc
descende de p en] (7', ?') e S é uma paire estável de X({) -- associa un] conjunto X contido
en] {oi.,...,ui*} ondeíi,.-.,í* sãoosfíll)osdepenl(T,7') tal queexisteunlconjunto
}'' n]áximo dentre aqueles do tipo (F., .S') c.on] y n {ui., . , oi.} = X. A cllainada inicial
desta fase tem como entrada 6', (T, X, I') e I'. Esta fase consiste no seguinte

(;aso 1: p não beBI hlllos en) lr. ,').

Pala cada parte estável .S' de X(p) faça p.(.gl = 0 e ó(7), .S') = ç)

Devolva p., i5 e pare

(l;aso 2: p tem filhos enl (T,7 ).

Pala cada filllo q de p em (T, 7'), submete G', (T, À', I') e q a esta base do algoritmo
que estádios especificando. Esta fase devolverá g, e ó.

Sej« «, o ú«ico «értice de X(q) -- X(p).

Pa:a c.da parte estável S' de À'(p), seja g.(.S') = y.(.S) + #(.S'), o«de /i(S') é o
«ú«-e:o :«axlP,(s n x(q)), 1+ 9,((.s' n x(q)) u {«,})} , «(.s' n x(q)) u {«,} é
está«l, o« o «ú«-e:o g.(.s n .Y(q)) , c«;o co«t-á:io.

Para cada, parte estável .S' de À'(p), seja ó(p,,q) = ó(p,,S') U Q, onde Q = ü se
/3(.s') = P.(.s' n .x'(q)) ou Q = { -.,}, c«:o co«t-á-io.

Devolva p., 15 e pare

Fase 2: Esta fase tem colllo enfiada um lló /) en] Wr. Aléill disto, ela utiliza a função
ó ca]cu]ada peça fase ] e altera um conjunto E de vértices. Na chamada inicial desta fase
'elllos p = 7' e temos E = g se p,(0) ? 1 + p,(u,) ou E = {u,}, caso coiltráiio , onde u, é

o único vértice en] X(7 ). Esta fase consiste no seguinte:

Seja E = E U ó(P, E n À'(P))

Para cada filho q de p em (T, 1 ), cllame esta fase do algoiitnlo caiu eiltiada q.O

No fii[al do algoritmo, E contém ]]n] conju]]to estável i])áxin]o en] (','. Os invariantes e
a clenlonstiação do algoiitnlo sào ailalogos aos do algoiitnlo 1 .:3. Para percel)ermos mellloi
o palalelisnlo enfie estes dois algoritmos, ietonleinos o exemplo visto na se(;ão 1 .2.1.
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G]I'QJO C; de. e.1\trQdCL

Figui'zt 2.5

A decomposição arbórea de G fornecida. pelo algoritnlo 2.1 é a seguinte

Rak
nó7

nó 3

nó4

Figura 2.6

Se coilsiclerarnlos o nó 7 c.onlo sendo a i'aiz destzt árvore, temos que esta é unia decom.

posição arbórea regulam de C.'. (l;ada nó é numerado pelo menor vértice que aparece nele
R,epaie no valor de c.ada folhagem /?. nestzt árvore:
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(l;onlpaiando esta tabela com a figura 1.3, vemos a estreita t'elação enfie folhagens
de un] nó í de uma decon)posição arbórea regulam e ráDIos de un] vértice {, a saber:
H'. -- /Í.

Supondo já concluídas as cllan)abas tecursivas da pi'in)eíia fase do algoritmo pa,ra os
nós de l a 5, o cálculo de (pc sela feito, a partir de 92 e gõ, do seguinte Díodo:

Folllagens Vértices

& 0

& 0

& 0

& 0

& {1,3,4}
n {1,2,3,4,5}
& {1,2,3,4,5,6}

S' estável em {2, 6, 7} P,( ,s' ) Õ(2,.S') conjunto n)áxinlo dentre
ít(lueles do tipo (/%, ,S')

  0 0 0

{2} 0 0 0

  0 0 Ü

{7} 0 0 0

{6,7} 0 Ü 0

g estável em {5,6} P;( ,s' ) Ó(5,.S') conjunto máximo dente'e
a(lueles do tipo (F5, .S')

0 3 { 1 , ;3, 4 } {1,3,4}
{5} () 0 0

      { l }
{5,6} 0 Ü 0

S' estável

en] {6,7}
g' = s' n {2, 6, 7} P,( ,S'' ) 1 + P,(.S'' U {2}),

se S'' U {2} é estável

/g (.g) P.( .S' ) Ó(6,.S)

Ü Ü 0 l      
    ()   0 0 0

  {7} 0   0 0 0

{6,7} {6,7} 0   0 0 Ü
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No final da cllanlacla da primeira fase do algoritnlo pala o nó 6 teremos

Repare HZL seinell)onça das (luat[o últi[[[as tabelas c.on] as tabelas da seção 1.2.1. Na
realidade, este algoritnlo faz exataillente os mesmos passos que o algoritn)o 1 .3.

q estável

en] {6,7}
g' = .s' n {5, 6} P.(,s') 1 + p.(.s'' u {sll.

se S' U {5} é estável
#(.s') p.; ( .s' l Õ(6,.S')

0 0 3 l :3   {2}
    l       Ü

  0 3 ] 3 3 0

{6,7}   l l   l 0

g estável ein {6,7} P.( .s' ) Ó(6, S) conjunto máxin-o de«t:.
aqueles do tipo (.fl, .S')

Ü 4   { 1 , 2, :3, 4 }
    0  

{7} ] 0 { 1 , :3, 4}
{6,7}   Ü  



Capítulo 3

Decomposições arbóreas

Como os algoritnlos desenvolvidos pelo paradign)a cle Atnborg têm conlplexidacle expo-
nencial na dimensão do grato relativa. à nunlei'ação de seus vértices, testa cima (luestão
im])ortante: deteiniinal' uma fumei'açào dos vértices de unl grato G de tal tol'n)a que a
dimensão de G' relativa a esta nu]]]etax;ào seja mínin]a. (:on] os insultados da seção 2.2, sa
l)enlos que este pioblenaa é e(luivalente ao de construir unia decomposição atbóiea (T, X)
de C cona largura iníniina, pois aplicando-se então o algoritilio 2.2 a (T, X) ol)tém-se a
numeração desejada. E importante notei que a complexidade do algolitnlo 2.2 é linear.

Uma outra questão interessante pala ver até que palito o paradigma de Aiilboig })ode
ser prático consiste en] estudar algumas classes de gi'alas (lue possuem dinleilsãu limitada,
ou, e(luivalentenlente, largura aibóiea limitada.

Na seção 3.1 analisaremos o pioblenla de construir dec.onlposições aibóieas de largura
mínima. Na seção i3.2 veienlos algumas classes de giafos com laiguia atbótea limitada.

58
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3.1 Algoritmos para a construção de decomposições
arbóreas

Muita pesquisa tem sido feita para desenvolver algoritmos que determinem a largura
arbórea de um grato e que construam uma decomposição arbórea de largura mínima.
Arnborg, Corneil e Pioskurowski l61 delnonstrain que estes problemas sào NP-completos.
No elltanto, o problema de construir uma decomposição arbórea cle largura. $ Ã; (se tal
existir), para um dado k fixo, pode se]' resolvido en] tempo polinomial. O prin)Giro
algoritnlo l61 para resolver este problema é baseado en] piogramaçào dinân)ica e tem
con)plexidade de tempo O(nk+2) . A seguir, com o auxílio da teoria sobre "graph minors"
Robertson e Seymour mostraram a existência de un] algorítmo cona complexidade O(nZ),
para k fixo (Graph Minors xiii). No entanto, estes resultados são não construtivos em uin
duplo sentido: eill primeiro lugar, apenas a existência de tal algoiitn)o é clen)oilsti'ada, Dias
o algoritillo en) si não é conhecido; além disto, o algoiitnlo não constrói unia decomposição
arbórea de largura k, mas apenas indica se ela existe ou não. Son)a-se a isto o fato de que
as constantes escondidas na colllplexidade O(712) são muito grei)des, tomando o algoiitnlo
inviável. Aproveitando alguns resultados (te Robertson e Seynlour jl SSI, Lageigien propõe
j1 171 um algoritmo con) complexidade O(71 logo 11) que dados um grato (,' dual(quer e un] k
fixo devolve unia decomposição ail)óiea de G con) laigula < (i(Ã; + 1 ) ou a resposta não,
sendo que se a resposta foi não então a laiguia aibóiea de G é illaioi (lue A;. Bodlaender
e l<loks 1341 api'oveitan} a decomposição aibóiea devolvida pelo algoritmo de Lagergren
e através do paiadignla de Alnbolg constróenl, se existir, unia decomposição albóiea de
largura $ k en] tempo 0(2õ(É+t)7}). (;on] isto, temos un] algoritn]o (lue dado un] grato
G e um número natural k devolve, em tempo O(nlog2 1}), umzl decom])osição arbórea de
(;' cona largura $ k, ou a i'es])testa não, caso a lai'gul'a ai'l)ói'ea de (I' seja maior club k.

Ainborg et al. propõem) l71 un] algoiitnio l)apeado en] "gia])l} minois" c' técnicas de "gtaph
rewriting" que ou usan] tempo O(7}) e espaço O(7}'), ou tempo O(7} log 11) . espaço O(T}).
No entanto, o algoritnlo não constrói unia decomposição ail)óiea cle (.J, lilás apenas indica
se sua largura arbórea é ou não 5; k, para uin dado k fixo. Outros iesultaclos podem ser
vistos en] Lageiglen e Arnborg j1 18, 120]. Cal)e comentar tanlbén) (lue pala k = 1,2,3
llá algoiitmos lineares j133, 41.

Mostraremos a seguir unia simplificação do algoritnlo proposto por Lageigren j1171

que, ao invés de ter complexidade O(?tlog2 1}), possui coillplexidade O(7t:3). No entanto,
a decomposição arbórea devolvida pelo algoritnlo tem largura < 4(k + 1), e não largura
< 6(k+l ) como no algoritmo de Lagergien. Antes veremos alguns resultados de Robertson
e Seymour j15SI sobre largura e decomposição arbóreas.
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(;on[o já l[avíamos definido no c.apítulo anterior, un] scpa7ador de um giafo G é um
conjunto S Ç UC para o qual existem vértices distintos : e y en] G' tais (lue existe um
can[inl[o de # a y em G' mas não existe un] caininl]o de z a g en] G .S'. Sejan] ,4, B, S Ç yc
conjuntos dois a dois disjuntor. Dizemos que S sepa7'a Á dc B se para cada z en] .A e
cada y en] f? não existe caminl)o de z a y eil] G -- S.

Proposição 3.1 Sda (T,X) unia decomposição arZ,área de l(n g7a/o (J'. .S'c a = .jJ' é
finta arc.sta dc T e. N. N' são o$ colljlultos dc vértices das ditas contpottc ttcs c.altezas dc
T-a .«[ãox(.j)nx(.j') sep««H'({) :ic /v} x(J)nx(.j') d' w'

i c ]v'} - x(j) n x(j') .m G.

Z)em07}straçâo; Mostremos, inicialmente, que W e W' são disjuntor. Seja o en] yc.. tal
que t, C X(i) pala i en] JV e u C À'(ã') pala {' en] /V'. (l;on)o .J e .J' estão no canlinlio de
i até i' en} T, de (P3) segue que 1, C À'(.j) e t, € X(.j'), ou :«ja, u C À'(.j) n x(.j'). Logo,
u g W e t; g W". Com isto ten)os que W e H/' são disjuntor. Resta nlostiar que para
ír em IV e y en] H/' não existe canlinllo de ;z; a y em G -- (x(.j) n À'(.j')). Suponha, por
a,bsurdo, que existe tal caininl]o. Logo, existe unha aresta uu' em G -- (x(.j) n x(J')) cona
o en] W e tJ' en] W'. De (P2) segue que existe k en] yr tal que u,u' C X(kl. Sem perda
de gelleralidade podemos supor (lue k € /V'. Então .j e .j' estão ilo canlinllo (lue vai de i
até k e«] T, o«de í C 7V e o C .X(í). De (P3) segue qu. ,v(i) n ,Y(k) ç -v(.j) n x(.j').
Ten)os então o € x(.j) n x(j'), o que é uma contradição, pois t, C U/. []

T-«ma 3.1 (Rob«L'.« ' S.y«««.' {iSSJ) S. «.,« g.«.fo (; t.:m t«g«« «-bó.'« $ f ':
Z Ç Va c?hão caíste .S' Ç ya colll. l.S'l $ r + l [a/ q?lc para cada coll}/)on.cl Zr cozlcza (J df
G' - .s, lyc n zl 5; lílz .sl.

Z.)cm07}síração: Seja (T, X) uma cleconlposição arbórea cle rJ' caiu laiguia $ 1?. (;onside
Falei:nos (loas casos.

(l;aso 1 : Existe i en] Vr tal que pai'a toda componente coiiexa P de 7' -- i,

l.y (x(.j) x(i))n zl z(«) pll $ {1z - xli)l,

.nde Z(u) é » coinpone"te conexo de T í que coi.tén] todo .j tal que t, C X(.j). Seja
,S' = X(i). Ten)os que l.SI $ r + 1 . Da proposição 2.2 temos (lue se u, t;' peitencenl a unia

mesma componente conexo (; de G -- .S' então T(u) = Z(u'). Logo, luc' n zl $ 1lz -- .s

para cada componente conexo (I' de G -- .S'.
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(;aso 2: Para cada i en] yr existe unha componente conexo /'. cle 7' i tal que

l.y.(x(.j) - x'(i)) n zl - 1{« c z - x(i): r(") - P-l> {lz - x(i)l-
Seja a{ a aresta de 7' incidente a á e a algum vértice de P.. (l;omo T possui menos arestas
que vértices, existem .j,.j' em Vr, .j :# J', tais que aj = a.i,. Logo, .j e .j' são adjacentes
e-« T, co-n .j e«- Vp., ' .j' '«. VP,. Seja JV = Vp,, ' JV' ' \$,. Te«-.: JV U /V' = Vr e
/vn/v' = g. Seja.á = x(j)n.t(.j') e s'ja«- W'=.cH(X(i) Á), W' =..Q,(À'(Í)- Á).
Temos W U W/ = ya ,4 e W n w' = 0. Sem perda de generalidade })uclen)os supor que

w n zl 2 1w' n zl (3.1)

Co«-o /V' = VP, e {u C Z-X(.j) : t(«) = p,} = w'nz, ten,os que lw'nzl > {lz-x(.j)l.
M.s z x(.jj=(w'nz)u((}v x(.j))nz), pois u/uw' = ur;-,'l, .'l ç X(J),
w' n x(.j) = 0 e w n x(.j') = 0. Logo, como w n w' = 0,

(w x(.j)) n zl < lu'" n zl l3.2)

De(3.1)e(3.2) ten)os que existe y Ç .X(j) tal que l(U/ -- y )n zl = lw'nzl.(:omo
w n ,4 = çl, ten)os que existe tal }' cona y' Ç X(.j) -- Á. Logo, (W' - \ . H''') ó unia partição
de Ur;--(}'U,'l)e,po-''anta, l(W -- }' )nzl = lw'nzl = { lz(}' u'{)l.

Da proposição 3.1 ten)os (lue W -- y' e U''' são separados en] (l,' pol Á e, portanto, pala
todaconlponenteconexaC de a--(y UÁ), lyc nzl $ 1n''nzl = lln' y )nzl -
1;1z - (v u.'l)l.
' Temos ainda que lr u ,41 5; I' + 1, pois y U Á Ç X(.j). Portanto, basta toinalnlos
.S = y U ,4 e o teorema é satisfeito. O
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Corolário 3.1 Se wm gra/o G' fc?7t /arg7z7'a arZ)arca 5; 1? c Z Ç yr; c7}íào czásÍc uma
P«,tiçó.(S,y,y') d' yc «m IS'l $ r+ l t«/ q«. s «P«« }' d. y' . 1} nzl, lr'nzl $
2 .sZ3

De?il07 stração. Como (l; teill largura ait)óleo < Z, do teorema 3.1 segue (lue existe .S Ç yc

com l.S'l < Z + l tal que pala cada coma)silente conexo C' de (l; -- .s', lyc n zl $ }1z sl
Sejail] (Ji, C', . - . , OA; as componentes c.onexas de G S, c.on]

lyc. n zl = cí, para ã 1 , , k,

e cl 2 c2 ? . ? ci;. Temos então (]ue ci + - . + ck = IZ -- .S'l e, ])ortanto, cl $

IÇ(c: + ... + ck). Se IZ SI = 0, ou seja, se Z Ç S, basta toma-'«.os }'' = G' - S' e
y' = 0 (lue o resultado é satisfeito. (lonsideiemos o caso en] (lue IZ -- .S'l # 0. (.;omo

ci $ 1i(ci +'' +ck) # 0, segue (lue À ? 2. Se c] ? '(ci+ +cA;), basta tonlaimos
y = Vb. e y' = Uc., U-. U Uc. (lue o insultado é satisfeito. Se cl < '(ci+ + cA;), seja
i o nleiloi número tal que

cl+ + c: ? à(c: + + c*)

Temos então que ci + + c:-- 5; 4(c- + + ck), e ci $ c. < à(c- + + cl;). Logo,

cl+ + .. < {('-+ + ck)

Portanto, basta tonlarn)os y = \4;. U . U yc. e y' = yc.+. U U yc..*, (lue o resultado é
satisfeito. O

O corolário 3.1 é o ponto de partida ])ara o seguinte algoiitnlo

Algoz'itlrio 3.1 /?ecí=b(= 77 g7'c!/o (l c {17}1 ? 11?7 (:7'0 ztal]n'a/ l?. /)(=uolu(' ']z]]]a d(=cr]77zposzçao

arbórea (T, X) dc G' com /ary7zra < 4(r+ 1 ) ou a rcs?)osga não. .S'c a rcs?)osga í não c71tào
a !argul'a arbórea dc G é ntaioT' qlte e

C;ada iteiação do algoritmo começa com unia decoinposiçào al'l)óleo (T, .\') de G. A
primeira iteração con)eça coill T sendo uilla áivoie com unl vértice apenas, Z, e .\'(í) = Ua.
(l;ada iteiação consiste iio seguinte:
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(;aso 1: existe follla / en] 7' tal q«e IX(./')1 > 4(1? + 1).

Se ./ é o único nó de T seja Z = X(./) = ya; caso contrário, seja ./' o nó de T
adjacente a ./', e Z = x(/) n .x(/'). Se IZI $ r + 1 , ac-'esce-te « Z algu«s «értices

cle X(.f) até obter IZI > 1? + 1 .

Caso la: existe unia partição (,S', y,y') de alx(/)l com l.S'l $ r + l tal que S
separa y de y' en} CJX(./')l e lv n zl, lv' n zl $ '1z -- ,s'

Seja T' a árvore obtida a partia de T da seguinte forma: ])aia cada conlpoiiente
-«exa C' en] alX(./')l -- .S', c-.ie u:na «o- folk« ./c adjace«t. a ./ e-« 7'

Seja X' a função obtida a partir de X da seguinte foinla:

X'(u)
x '( ./' )
X'(/c )

= X(u), para u en] Vr -- {./'l;
= z u.S';
= y( U S, pala cada ./( em yr,

(l;onlece nova iteiação coii] (7'', X') no lugar de (T, .X).

(;aso lb: não existe uii[a pa[tiçào (.S, y, y') de alÀ'(.r)l cona

.S' separa y de y' en] al.X(./)l e lv n zl, lv' n zl $ '1z
Devolva não e pane

.S'l $ /' + 1 tal (lue
,s

(.;aso 2: para, toda folha / en] T, IX(./)1 5; 4(/1 + 1)

Devolva (T, X) e pare.n

No início de cada iteração valem os seguintes invariantes

l i ) (T, À') é uma decomposição arbórea de a;

para todo í en) yr (lue nào é follla de T, IX({)l $ 4(é + l );

(iii) Para toda follla ./ cle T temos

lx(./) n x(./')l $ 3(r + 1 ), onde ./' é o «izinlio de ./ en) T

Estes invariantes valem tiivialnlente no início da piiineira iteiação. Mustraienios que
se eles valem no início de unia iteiaçào então cada um deles continua valeii(lo, a])ós passai
pelo caso la, no início da itelação seguinte

Z)c7n07 sZ7'ação dc r{,l. (PI) continua valendo tiivialnlente pala (T'. X'). (P2) tanll#m
vale para (T',X'), pois toda aresta de G cona os dois extremos en] X(./') possui os dois
extremos en] .X''(/c) = yc U S', para ?'lguma conlpoi)ente coilexa (' em a'l-V(/)l -- .S'.
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Mostremos agora que (P31 vale para (T',X'). Como X'(/c),À''(/) Ç X(.f) e (P3)
vale para (7', X) basta mostrar que À''(.rc) n x'(k) ç X'(.f), para /(' en] \4, -- Vr e k
en. yr -- {.r}, e que X'(/c,) n À''(./c) Ç À''(/), pa-a ./c.,./c e«- yr, -- t')-. Te«-os q«.

x'(./b) n x'(k) ç x(/) n x(É), pela constr«ção d' X'. Como (P3) -1' ],a:a (T,X),
'en[os x(/) n x(k) ç x(./''), onde ./'' é o vizinho de ./ en] 7'. Logo, un] «értice de

À''(/c)nÀ''(k) estáe«, X(/) e e«, X(./''), ou seja, estáe«, Z. Co«,o Z Ç X'(./'), «:g- q-
x'(.fc;) n x'(k) ç x'(./). Como C' e C' são co:npone"tes co«ex.s distinta: (le ajX(./')l --S
''"'o; .]- x'(.h,) n x'(/c.) = .s'. co:«o S' Ç X'(./'), segue que X'(./b,) n x'l./k;,) ç x'(/),
pala ./b,,/c enl Vr. -- tb. []

l)c7n07tstração de rilJ: Basta nlostrai que este invariante vale ])ara À''(./), onde / é a folha
de T escolhida nesta iteração. Temos IX'(./')l = IZ U SI $ 1ZI + l.S'l. (l;aDIo (iii) vale no
início da iteração, temos que IZI = lx(/) n x(.f') $ 3(r + l ). (l;uniu l.S'l $ 1' + 1, segue
q« IX'(/ll $ 4(r + l ).o

Z,)í:7r]oz sÍração dc r'iiíJ. Basta mostrei (lue ele vale para cada, folha ./c en] 17'' T. Temos
que IX'(./') n À''(/c)l = 1.s'l + lz n ucl. Pela condição do caso la, te:lhos que lz n ycl $
ã lz .sl = ã(lzl-lzn.s'l). Po:t«to, lx'(./)nx'(/c)l $ 1.s'l+á(lzl-jzn.s'l),o« seja,
:3lx'(./')nx'(/c)l $ 31.sl+2lzl - 2jzn.s'l. Logo, :3lx'(./') nÀ''(./a) 5; l.s'l+2(l.s'l+ lzl-
zn.SI) = ls'l+2lSuzl, ou ainda, lx'(./')nx'(./b)l $ {(1.s'l+21.S'uzl). (l;aDIo acabamos

de denlonsti'ar, IX'(/)l $ 4(r + 1), ou seja, l.S' U ZI $ 4(r + l). (l;orla l.S'l $ 1' + i, segue

q«ejX'(.f)nx'(/c)l$ â((r+i)+s(r+i))(r+i).o

No final do algoz'itnlo, se a saída. foi pelo caso 2, dos invariantes (i) f' (ii) segue que
lr, x) é unia decom])osição arbórea de G com laiguia < 4(r+ 1 ). Se a saída toi pelo caso
lb, do corolário 3.1 temos que a laiguia arbórea de alX(./')l é nlaioi (lue ( e, portanto, a
latguia arbórea de (:' é nlaioi (lue é.

Complexidade Analisetllos, em piinleilo lugar, o núnlelo nláxinlo de iteiações do al-
golitnlo. Considere o czccdc7}Éc da dec.onlposição al'bói'ea (T, X) no início de cada ite
ração como sendo )ll:{(IX(./')l 4(r+ 1)) : / é folha cle T}. Mostraremos que a cada
iteiação o excedente de (T,X) diminui. Basta mostiai que no fim do caso la tetllos
X(./')l-4(r+l)>E:llX'(/cl -4(r+l):/c C yr. Wr}.
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Sabemos que l.\''(./b)l = lyc'l + l,S'l. Logo, EljX'(/c)l -- 4(1' + 1) : /(' C Vr, -- Vr} =
(E l Ucl)+ n}(l.$1 -- 4(r+ 1)), onde 11} é o número de coinpone:'tes conexo: de al.X(/)l -- S,

lx(/)l+(n'- l)l.sl -4«,(/+ i), pois }:lucl= lx(.r)l
IX(./)l+(m-l)(r+1)-4m(r+l), pois IÇISr+i
IX(/)l - (3n, + l)(r + l )

IX(/)l -- 4(r + 1), pois ll} > l

Pala verificam que m > 1, basta notei que IZ -- SI # 0, pois IZI > r + l e l.S'l $ Z + l.
Portanto, con)o lr n zl, lr' n zl $ 3jZ - SI, segue que S' é separador de alX(/)l e,
])ortanto, m > 1 . Como ilo início da piinleira iteração o exce(]eilte de (T, X) é 71 -- 4(r+ l ),
onde 71 = lya.l, segue que o número de iterações do algoiitnlo é O(T}).

(;onlo calcular a cada iteração a partição (S', y, y') clo caso la, ou dizei (lue tal paitiçào
nào existe (caso lby?

Para cada. Z' Ç Z, cona IZ'l $ (1' + 1) e para cada partição P' de Z Z' tal que

7> :: {Pi, PZ} caIR Pi, 'f2 $ ãlZ 1, acha-se un) separador nlíninlo .S'' de J:'l e /% eni
ajX(t)l pelo algoritnlo de fluxo nláxinlo de Foid/Fulkel'son. Se l.S'' U Z'l $ 1' + 1, basta
Lonlalnlos .S' = .q' U Z'. deixando os vértices cle Pi ein y' e os de /% ei]] }'' pala felinos
o i'esultado desejado. Se após todas as tentativas não conseguirmos acllai .q'' tal (lue
l.S'' U Z'l $ r + 1 , poclenlos concluir (lue tal pal'tição nào existe

(l;on.o z = x(./') n x(.f'), pelo i»-ria«te (iii) temos que IZI 5; :3(r + 1). L'go,
o núillero de vezes que o algoritmo de Ford/Fulkerson será podado é limitado por uma
constante (exponencial en] Z, nuas cona r fixo). (l;omo as capacidades dos fluxos nas arestas
são todas 1, o algoritmo de Ford/Fulkeison pala fluxo n)áxinlo tem complexidade O(e2),
onde e = 1,4al.

Portanto, a cada iteiação a partição (.S', y, y') do caso l a pode sei cale.ulacla Pul tempo
O(.'); o cale«lo de X(./) n x(.r') le«' te«.p' O(«); o cál-lo .le c'd" ""-p'«e-te co""'
(IJ é feito en] tempo O(n). TeRIas então, (lue a complexidade de cada iteiação é O(e2)
e, portanto, a complexidade do algoritnlo é O(7te2). Pelo teorema 2.1, se G teill largura
arl)área $ r então G é un] grato parcial de unia. l?-álvoie. Vejamos unl limite para o
nún)ero de arestas de G'. Pela definição i'ecus'diva de k-árvores temos (lue uma k-árvore
(I" ó ol)tida a pa]'ti]' de un] k-cli(lue inicial cona o act'éscin)o de lya,l -- k véi'ti('es, c.dela un]

sendo ligado poi É; giestas a un] A;-clique. Logo, temos que

,']a,l=li.k(k-])+(lua'l-k)'k-k'lua,l ;.k.(k+i)

Pol'tanto, se (]' tem largue'a aib(;rea. $ r ei)tào (; possui O(71.) giestas. Segue (lue a

t:utiiplexida(le (lo alguiitn)o é O(7i.:'), (lescle (lue teiilliuiius Lesta(lo, antes d(' sua execução,
se l,4al é menor ou igual ao limite I'71 -- {r(é + l ).O
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Lagergren propõe j1 17j um algoritnlo com a mesma entrada e saída do algoritmo 3.1,
e complexidade O(nlog'7t). Pala isto, no caso la, em c.ada "queria" cle uma folha /
enl T com IX(./')l > 6(r + l) (no algoiitmo 3.1 o limite é 4(Z + 1)), além do conjunto S
que satisfaz o corolário :3.1 , o algoriti])o calcula em tenapo O(n log n) un] separador .S'' de
C'jX(/)l tal que, para cada componente conexo C' de a'jX(/)l -- S'', lyc 1 < AJX(/)l, onde
k = }zn' O sepaiadoi usado na. construção de (T', X') é .S' U .S'' (pol ca'lsa disto o
limite da largura da dec.omposiçào arbórea sobe para 6(Z + 1 )) e, sendo assim), pala cada
follla / de T cona IX(./')l > 6(r + 1) são geradas k' folllas enl T', colll Á:'k > 1, onde
pai'i' cada folha ./'' destas ten)os IX'(.f')l < klX(/)l. Com isto galante-se q ]e o diâmetro
da árvore devolvida pelo algoritnlo é O(log 1}). 0 algoritnlo tela então O(logo) passos

cada passo tratará todas as folhas de T --, onde a complexidade de cada passo é
O(7} log n), que é a colllplexidade para se calcularam os separadores desejados.

Este algoritnlo proposto poi Lageigien é c.onlplexo e de difícil iinplenlentação. Os
algoritnlos lineares propostos em 2.2 para relaciollar decomposições al'bóleas de um grato
G com nuinerações dos vértices de C]' ])odenl talvez pernlitii algoiitnlos mais simples, e
até mais eficientes, para a construção de decomposições a]bó]eas de gratos cona largura
nlíninla (re])aie que através dos algoiitn)os 2.2 e 2.1 podem)os diminuir a lalgula de uma
dec.onlposição arbórea).

Nos traballlos já i'eferidos j1 17, i341 Lagergren, Bodlaender e l<lolís propõem a pa-
ralelização de seus algoritnlos para, então, construir dec.imposições albóleas en) tempo
O(log' n) cona O(n) processadores en] uma (l;R(;W PIAM. Logo, este pior)lema tambén]
pertence à classe NC, (!uanclo a laiguia k é fixa.

Outro aspecto interessante é que há c.passes de gratos pala as (duais se conllec.en} algo
ritmos lineares para deternlinai decomposições al'l)áreas de laigula mínima (k não está
n)ais fixo), como é o c.aso dos giafos co-bipartidos j:3SI. (lula área aLudI de pesquisa é
determinar ouvias classes de gratos para as quais tais algoiitnlos tanil#n) ])ossan] ser
desenvolvidos.

3.2 Classes de grafos com largura arbórea limitada
Pelo teores)a 2.1, gratos k-decomponíveis, giafos parciais dt' un] hiato À:-coidal, giafos
parciais de unha k-árvore e giafos cona din]ensào n]enor ou igual a k, ])ossuem largura
arbórea menor ou igual a k. Bodlaeilder l2:il apresenta unia sél'ie de outt'as classes de
gratos cona largura arbórea limitada. Transcreverenlos a seguia alguns de seus resultados.
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A Z)a7}dwádth de uma nuillerN.ão a' dos véi'vices de um grifo G é o núnleio

b(«) axll,(u) «'(«)l : « c ,4.;}

A óa7}du,àdtA de un] grato G' é o ilúmeio Z,(G) = minlZ,(n) : «- é iluni.i«ào de Ua}.
O seguinte teorema mostra que gratos cona ba? dwÍdtA limitada possuem largura arbórea
limitada.

Teorema 3.2 /'a« lodo g«a/o 6', b((;l ? r(G'), .?tdc Z(G) é « /ary«,« «,óó,.c« d'; G

Dc7n07}sÍração.' S.ja ]} = IUc..l e «' unha fumei«ão de ya cona Z,(r)
(l, . . . ,]] -- k) e X a função de Vr en] pitrtes de yC, onde

k. Seja T o ca«-indo

x({) {«'''(i), «':(i + l), , «-''(i + k)} , p.-a í .«, Vr

Mostraten[os que (T, À') é uma decoi]]posição arbórea de (]' cona laiguia k. (PI ) e (P:3)

valem trivialmente pala (T, X), faltando apenas veiificai (P2). Seja {lo unia aresta de G
' suponha «(u) < «(u). (;o-llo Z,(« ) = k, temos q«e l«(u) ,-(u)l $ k. Log., os «értices u

e « e;tão e«- X(,'(u)). C.«-o IX({)l = k + 1 , p'r" t''lo í e«, Vr, te«-.: que (T, X) é «:«.
decomposição arbórea de G' cona ]argura X;. []

A cut idtÀ de unha nun[eiação n- dos vértices de uii] grato G é o nún]ero

.(«) «laxÍllu« C ,4a «-('«) $ i < «-(u)}l, l $ à $ ,.}

A caíwidíh de un] giafo G' é o número c(G) = niinlc(n) : n- é llunleraçào (le PÍ.;}. O seguinte
teorema mostra (lue gratos cona ('üílpidt/l limitada possuem laiguia ait)óiea limitada.

Teorema 3.3 Pa7'a iodo g7a/o (.', c((.') ? I'(G)

Denionstlação: Seja li. = IUc..l e n- un)a nun)fiação de K., con cüÍulÍdí/t X;. Seja T o
caminho (1, . . - ,7}) e X a funçà. de Vr en] partes de ya. tal que X(à) = {u : «'(t,) > i e
existe uu en] ,4a, com «(u) $ ;} U {«''(i)}, para i e"] \4. lvlostrai.in's q«. (T,X) é
uma decomposição arbórea de G coll] largura $ k.

(PI) vale trivialmente, pois para todo u en] yc.., D C À'(a'(u)). IP2) vale pois, para
unia aresta uu en] Áa, cona n-(u) < n-(u), temos pela definição da função .X' (lue os vértices
u e u estão em X(n(u)). Para provei (P:3), sejam í < j < k e u enl X(í) n À'(k). (;omo
« C X(k), «(o) > k ou «(u) = k. Logo, «(u) ? k > .j > i. (;o:.:o « C X(i), 'xiste uu e«]

Áa co-n «(u) $ {. Portanto, temo: que ''(u) > .j ' «isto «« e«l Áa, co«l «-(ü) $ .j, ou
;eja, « C X(.j). Seg«e q«e X(i) n x(k) ç x(J).

Resta piovai que a decomposição aibóiea (7', .Y) de G tens laigula $ k. Pela definição

da função X ten)os q«e IX(ill $ 11t u € Áa : «(u) 5; i< «-(«)} + 1, pala l $ í $ 1}.
CJonlo « tem c«í«,ídí/; k, «:g q«. l.X'(i)l $ [ + 1, o« seja, (T, -X') te«l ]aig«-a 5; k. O
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A relação entre a ba7}d dtA de unl grato G' e a cutuiádZ/} de (]' é dada pela seguinte
[)io])osiçao.

Proposição 3.2 Para todo gra/o G (L', E), c(G) $ {Z,(G)(Z,(G) + l)

Z,)c77}0stração.' Seja a' uma nuineiação de ya ta] que Z,(r) = Z,(G). Para cada i, l 5; í 5; n,
temos

c(G)
<
<

giatu é

{- C .'la : «-(u) $ Í < «'(«)}
{(.j-,.j2) C yr..xy; : .j- $ í < .j, e (.j,

1 +2+.. +Z,(G)

iz,(c')(z'(c') + i).[]

j- ) $ z,(«') b(c.' ) }

No illesnlo artigo 1231, Bodlaender intl'oduz novos conceitos l)estante úteis pala deter-
minar limites super'foles das lai'Bufas atbói'eas de algtunas c:lassos de giaíos.

Seja T =(W, F') uma floresta geradora nlaxinlal de unl giafo G =(b/, E).(;ada aresta
a = u en] E F pode ser associada ao seu cÍrcaáÍo /u?ida7nczlía/, ou seja, ao único
circuito existente em T + cv. O rót?i/o p07' 1/érlÍce dc (.7 co11} 7'c/ação a 7'. denotado pol
,,(G,r), é o «ú«.ero

nl4x llC' : ('' é uii} cii'chibo funclan)eiltal de 7' que passa poi oll

O rótu/o por a7'esta (Zc G com rc/anão a T, denotado pol ?'«(G,T), é o núnleio

n[a# llC' : C é un] ciicuíto fundam)ental de 7' que passa poi cv}

A ielítção enfie estes conceitos e a largura aibóiea de un]
teoieil)a l2:31.

dadzt l)elo seguinte
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Teorema 3.4 Para foda ./7oresta geradora mazíma/ T dc um gra/o G',
z(G) $ «,«{,',(G,r),,'.(G,7') + 1}, o«d. z(G) á « /«ry«« «z,ó«« dc G'

(l;om este teorema, Bodlaender determina limites superiores para a largura arbórea
das três classes de gratos planares descritas a seguir.

Llm grato G é p/a7 ar eztemto se 6' é planar e pode ser desenhado no plano de tal
n)odo (lue todos os seus vértices fiquem na fronteira externa. Uma generalização de gratos
planares externos, introduzida por Baker j131, são os g7'a/os p/a7 al'c$ k-czic7'Tios . Un}
grifo G é planar l-externo se e son]ente se (7 é planar externo. Para k ? 2, un] grato G
é planam k-externo se e somente se (;' é planar e possui un] desenl]o no plano dotado da
seguinte propriedade: se todos os vértices da fronteira externa forem ietiiados de G, as
coma)Quentes conexas do grifo resultante são todas planares (k -- l )-externas. Bodlaender
l2i31 prova que:

Teorema 3.5 Sc um gra/o G ó p/a7 ar k-czter7 0 cl [ão r(G) $ 3k l

Robertson e Seynloui jlS01 definem o raio de un] grifo planam G clo seguinte Díodo.
Seja A/ un] c]esen]lo de 6' ilo p]ano. Para cada fac.e R de ]\4, seja 7 l#) o llleiloi k tal que
existe uma sequência de faces /?o, . . . , RA;, onde Ro é a face externa e Rt = R, tal que,

pala l $ J $ k, existe un] vértice t; (lue está nas fronteiras de Rj.l e Rj. O lato de M é
o nun)ei'o

:«-{ ,'(R) R é unia face de /\4}

O iai0 7'(G) de un] grifo planam G é o menor dos raios de seus desenhos. Bucllaendei 1231

prova que:

Teore«ia 3.6 Para iodo g,'a/o ?)/aliar G, r(G) $ :3,(G)

tlm giafo (.; é do íípo Ha/{zl se pode sei obtido desenl)alado-se uma áivoie senil vértices
de grau 2 no plano e ligando-se suas folhas poi um circuito (lue nào cruza nenhuma de
suas giestas. Bodlaendei' l23j prova (lue:

Teorema 3.7 Para iodo g7a/o G do íí?)o HaliTI, (Oln lya ? 4, r(G) :3
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