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Resumo

O objetivo no projeto de redes seguras é garantir que, mesmo na ocorrência de falhas em elemen-
tos da rede, a mesma continue operando. Além disso, é importante que o custo para garantir tal
conectividade seja o menor possível. Neste trabalho tratamos de alguns problemas de otimização
combinatória que podem ser usados para modelar o projeto de redes seguras.
Os problemas tratados são computacionalmente difíceis e concentrados nossa atenção no estudo
e implementação de algoritmos de aproximação para resolvo..los.



Abstract

The goal in the design of survivable networks is to guarantee that, ev©n if some network elements
fail, the network itself keeps operacional. Moreover, it is important that the cost to guarantee
such conectivity should be as low m possible. In this work we study some combinatorial opti-
mization problems that can be used to the design of survivable networks.
The problems in this work are computationally hard and we focus our attention in studying and
implementing aproximation algorithms to solve them.
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Introdução

Um problema freqüentemente encontrado em aplicações práticas é o de projetm redes seguras.
Por exemplo, considere um& rede de inteíconexões (fibra óptica, telefonia, etc.) ligando váHas
cidades. Os requisitos de interconexão entre as cidades podem variar bastante de acordo com
sua importância para a região: entre algumas cidades podemos querer que a rede tenha várias
ligações diduntas, enquanto para outros pares basta que haja uma conexão. Certamente estas
redes devem ser projetadas de forma a minimizar o custo.

Uma rede pode ser protegida contra a falha de algumas ligações. Por exemplo, em uma
rede em que Sejam garantidos pelo menos dois caminhos disjuntor entre cada nó, se qualquer
ligação falhar, ainda existe comunicação entre todos os nós. No problema mais geral, pode ser
necessário que, entre um par de nós muito importantes, mesmo com a falha de muitos links
ainda seja possível a conexão, enquanto que entre um par de nós sem muita importância não
precisa nem ao menos haver uma conexão. O projeto de cada ligação pode acarretar em um
custo maior ou menor. Mostrar maneiras de encontrar uma rede com essas características de
conectividade e com o menor custo possível (ou um custo bem próximo do menor possível) é o
objetivo deste trabalho.

Uma forma de modelar o problema é através do Problema de Sfeiner GeneraZãzado, nosso
objeto de estudo neste trabalho. O Problema de Steiner Generalizado é um problema de Oiã-
mização (7omZ) natór a. Problemas de otimização combinatória consistem em encontrar uma
solução que maximiza ou minimiza um problema definido sobre um espaço discreto.

Muitos desses problemas têm um número grande de soluções possíveis, e muitas vezes não
são conhecidos algoritmos que encontrem uma solução ótima eficientemente. O problema de
Steiner Generalizado é um exemplo desse tipo de problema. Mesmo sendo difícil encontrar uma
solução excita com eficiência, não podemos simplesmente descartar o estudo desse problema,
devido a suas inúmeras aplicações práticas. Uma das maneiras de contornar essa dificuldade
é trabalhar com se/rações apraz nadas, isto é, soluções que não são ótimas, mas que tem uma
garantia de quanto é sua disláncia em relação à solução ótima. .Mgoritmos que produzem tais
soluções são chamados aZgor lhos de aproximação.

O Proa/erma de Steiner General gado (ou SNDP - SumáuaZ,/e .Nefwork Z)esign Praz,Zem)
consiste em, dados um grifo G = (K.F), custos não negativos c. para toda aresta e C .E,
requisitos de colectividade rij para cada par de vértices {,.j € V, encontrar o subgrafo de G de
custo mínimo no qual cada par de vértices {,.j está ligado por no mínimo rij caminhos diquntos
nas arestas.

A seguir, damos um pequeno exemplo do problema.
Considere o grato G = (V. .E) da figura l em que os custos cij das arestas estão indicados na

figura e os requisitos de conectividade rij entre os pares de vértices são dados na tabela l.

l



Figura 1: Exemplo de grato

A solução ótima para o problema pode ser vista na figura 2.
Várias abordagens baseadas em algoritmos de aproximação foram propostas, como em l71,

por Gabow, Goemans e Williamson e em jll, por Agrawal, Klein e Revi.
Nosso objetivo neste trabalho é estudar o Problema de Steiner Generalizado neste contexto

de projeto de redes seguras. Pretendemos analisar os algoritmos de aproximação propostos e
suas implementações.

Este trabalho está organizado da seguinte maneira. No capítulo l definimos o Problema de
Sleiner General gado e suas variantes, mostrando que o problema é ./V'P-difícil.

No capítulo 2 é dada uma pequena introdução a algoritmos de aproximação, com especial
destaque ao método primam-dual.

No capítulo 3 apresentamos o algoritmo de Williamson, Goemans, Mihail e Vazirani j161.

b d fa C e
b l

l 2C

d 2l 2
0l l le

f 0 0 0l 0
0 0l l 0lg

Tabela 1: Requisitos de conectividade

2



Figura 2: Solução do exemplo

Esse foi o primeiro algoritmo desenvolvido para o problema, baseado no método primam-dual de
aproximação.

No capítulo 4 apresentamos um algoritmo de Gabow, Goemans e Williamson l7j, que utiliza
a mesma lógica do algoritmo anterior, mm com estruturas diferentes na implementação. Tem a
mesma razão de aproximação do anterior, mas com tempo de execução bem menor.

No capítulo 5 mostramos um algoritmo de Jain, Mandoiu, Vazirani e Williamson Í13j, que
traballha com uma variante do problema, na qual alguns nós também podem falhar. Utiliza o
método primam-dual como os outros.

No capítulo 6 temos algumas conclusões sobre o trabalho e expectativas para o futuro.
No final existe um apêndice com o código da implementação do algoritmo do capítulo 3.



Capítulo l

Definição do problema e notação

O Proa/ema de Sfeiner GerzeraZizado (ou SNDP - SurüuabZe ]Vetwork Z)esigrz Proa/em) consiste
em, dados um grato G = (V. E), custos não negativos c. para toda aresta e € .B, requisitos de
conectividade rij para cada par de vértices á, .j C y, encontrar o subgrafo de G de custo mínimo
no qual cada par de vértices í,.j está ligado por no mínimo rij caminhos diquntos nas arestas.

Este problema é .VP-difícil, já que o problema da árvore de Steiner é um caso particular
dele. Existem algoritmos de aproximação, com razão dependente do tamanho da entrada. O
pümeiro algoritmo de aproximação foi desenvolvido por Willianlson e outros j161, e melhorado

Antes do estudo de algoritmos de aproximação para este problema, já existiam heurísticas
que tentavam resolvê-lo. A primeira heurística para este problema foi proposta por Steiglitz,
Weíner e Kleitman jlõl, em 1969. A ideia apresentada foi baseada em buscas locais. O algoritmo
para esta heurística primeiramente encontra uma solução viável para o problema para, em
seguida, procurar por transformações locais que diminuam o custo da rede. Quando uma dessa
transformações locais produz umã solução viável, essa nova rede é adotada e a busca por outra
transformações locais continua, até que mais nenhuma seja possível.

Han e Lee jlll também descrevem várias heurísticas para o problema.
Um outro modo de trabalhar com este problema é sua modelagem através de poliedros, como

a feita por Grõtschel, Monma e Stoer l91. Esta abordagem não será estudada neste trabalho.
Existe também uma outra variante do problema, na qual a solução pode ter arestas paralelas,

estudada por Agrawa], Klain e Ravi jll. Para resolver esse problema, são feitas buscas em
profundidade no grato, e guardadas as árvores formadas por essas buscas. Quando duas ou mais
árvores se encontram em um vértice, elas se fundem em uma árvore, e a busca continua com essa
nova árvore no lugar du anteriores. Quando as buscas terminam, temos a solução. Também
este problema não será abordado neste trabalho.

emj71

1.1 Programação linear e programação inteira
Há problemas que podem ser formulados como maximização ou minimização de objetivos, dados
recursos limitados e alguma restrições. Se esses objetivos puderem ser expressos como funções
lineares de algumas variáveis, e os recursos e restrições como igualdades ou desigualdades nessas
variáveis, teremos um problema de programação linear. Assim, o seguinte problema, onde ,4 é
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uma matriz e c, b e z são vetores, é um problema de programação linear

min cz
sujeito a .4z 2 b

z>0
I'odo programa linear tem um dual correspondente. O programa original também é chamado

de primam. Para o exemplo acima, o dual é o seguinte:

max Z/b

sujeito a Z/,4 $ c

Existem vários dgoritmos para resolver esse problema. O mais conhecido é o simplex, que
apesar de ser rápido na maioria dos casos, tem tempo de execução exponencial no pior cuo.
Existem, contudo, algoritmos polinomiais para esse problema, como o elips6ide, que no caso
médio é mais lento que o simplex, e algoritmos baseados no método de pontos interiores, que
para instâncias grandes conseguem ser tão ou até mais rápidos que o simplex no caso médio.

Há uma relação fundamental entre M soluções viáveis de um programa linear e as soluções
viáveis de seu dual.

Lema 1.1.1 Para todo z se/ração uÍáue/ do pr ma/ e todo g solução uiáueZ do dual, c= 2 gb.
Prova. Das restrições do primal e do dual, cr ? (Z/Á)r, pois Z/.''l $ c, e Z/(.Az) ? Z/b, pois

.4z ? b. Assim, .« 2 (Z/.4)z = Z/(.4z) 2 Z/b.
n

Teorema 1.1.2 Se z e Z/ sâo soluções ót mas do póma/ e do dual, respecf lamente, então

A prova deste teorema envolve a construção do método simplex, e está descrita em l81.

Um conceito que será bmtante utilizado nos algoritmos de aproximação mostrados no pró-
ximo capítulo é o de JoZgas complementares.

Dois vetores z e Z/ têm folgas complementares se

"j (g.4)j
e

Z/: (.4z): - Z,.

No capítulo seguinte, esse conceito será bastante utilizado e definido com maiores detalhes.
Se acrescentarmos ao problema de programação linear a restrição de que as variáveis de-

vem ser inteiras, teremos um problema de programação inteira. Essa mudança faz com que o
problema seja ./VP'-difícil .

Todos os a]goritmos estudados envolvem conceitos de programação linear e programação
inteira.
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1.2 Funções próprias
Para alguns algoritmos é utilizado o conceito de função própria, que definimos a seguir.
função / : 2t' --+ .N é chamada própria se:

Uma

e for simétrica, isto é, /(S) /(V \ S) para todo S Ç V;

. for maximal, isto é, se Á e -B são disjuntor, então /(Á U B) $ maxi/(Á), /(B)}
Vamos assumir que /(0) 0 para todas as funções próprias /

1.3 Funções não cruza;vens
Outro conceito utilizado é o de função não cruzável.

Uma função h : 2V --, {0, 1}, com h(}') que se h(.A) = à(B) = 1, então ou
h(.A\ -B) l ou h(.AUB) n-B)::: 1, é dita não cru'á"l.

Os algoritmos estudados se baseiam fortemente no conceito de função não cruzável, como
será visto nos próximos capítulos.

1.4 Alguma notações
Durante todo este trabalho, n denotará o número de vértices do grato, m denotará o número de
arestas e k será o maior dos requisitos, isto é, k :: maxi,jcV rij.



Capítulo 2

Algoritmos de aproximação

Existem muitos problemas de otimização que pertencem à classe ./VP-difícil, isto é, problemas
para os quais não se conhece um algoritmo polinomial - e se for encontrado um algoritmo
polinomial algum dia, então P = .VP. Esses problemas, muitas vezes, são importantes na
vida cotidiana, e por isso não podem simplesmente ser ignorados. Por esse motivo, foram
desenvolvidas algumas técnicas que, se não resolvem o problema com exatidão, conseguem bons
resultados.

Uma dessas técnicas é se restringir a uma classe de instâncias do problema e encontrar um
algoritmo polinomial para esses casos. Em alguns problemas, por exemplo, se a entrada é um
grato p[anar, existe um a]goritmo po]inomia] que reso]ve o prob]ema. Por exemp]o, o problema
de se encontrar o corte máximo de um grato geral é .©P-completo, mas se restrito a gratos
planares, o problema tem um algoritmo polinomial conhecido j101.

Outra maneira é tentar encontrar uma solução que garantidamente se aproxime da solução
ótima, ao invés de tentar encontrar a própria solução ótima. São utilizados algoritmos de
aproxím.ação. Esses algoritmos não garantem que sua resposta é a solução ótima, mas garantem
que não se afasta muito. O quanto a solução dada pelo algoritmo pode se afastar do ótimo
é chamado razão de aproximação, que é definida, para um problema de minimização, da
seguinte forma: sda opt(/) o valor ótimo da instância -r e aprx(/) o valor devolvido por um
algoritmo de aproximação para essa mesma instância. Se, para toda instância /, aprx(/) .$
CPopt(/), então dizemos que esse algoritmo é uma a-aproximação para o problema.

2.1 Técnicas de aproximação
Existem várias técnicas de desenvolvimento de algoritmos de aproximação. Vamos descrever
sucintamente as principais, que utilizam programação linear. Clonsistem em modelar o problema
com programação inteira, e trabalhar com a relaxação linear deste.

© arredondamento: nesta técnica, a relaxação linear é resolvida, e os resultados são arre-
dondados para um inteiro próximo que Sola uma solução viável;

© método dual: neste caso, é resolvido o dual da relaxação linear, e a partir dessa solução,
encontrar uma resposta para o problema original. Adiante daremos detalhes de como
encontrar essa resposta;
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© método primal-dual: neste método, é utilizado o primal do problema inteiro e o dual da
relaxação linear. No início, há uma solução viável do dual, que a cada passo é modificada,
até que ela corresponda a uma solução viável também para o primal.

Existem outras técnicas, como o uso de algoritmos probabilísticos e de programação semi-
definida, que fogem do escopo deste trabalho. O leitor interessado pode estudar estas outra
técnicas em l3j e j12j.

Na seqüência, vamos detalhar um pouco esses métodos, com atenção especial ao primal-dual.

2.1.1 Arredondamento

Vamos dar um exemplo de utilização desse método, extraído de l31, o problema da cobertura
mínima por conjuntos. Uma coleção S de conjuntos cobre um conjunto E se todo elemento
e C E estiver em pelo menos um conjunto de .S.

O problema é o seguinte: dados um conjunto finito E, uma coleção finita S de conjuntos
finitos que cobre .E e um custo cs, racional e positivo, para cada $ Ç 8, encontrar uma cobertura
7 Ç .S de .D que minimize o custo de 'r.

O programa linear que representa o problema é o seguinte:

min cz
sujeito a >1:s:.cs zs ? l Ve C -D

zs 2.0 VS C.S

Neste programa, existe uma variável ns para cada S Ç .S e, para cada e C .E uma restrição
garantindo que e seja coberto. Esse programa tem uma solução ótima racional, e como qualquer
cobertura de E é viável, temos que

OPt(E, .S, c) ? d

onde â é uma solução ótima do programa.
Se todos os componentes de uma solução i forem inteiros, então a coleção {S c .S : âs > 0}

é uma solução ótima para o problema. Mas no caso geral teremos componentes fracionárias em
â. Assim, se arredondarmos esses valores de uma maneira carreta, podemos obter uma solução
viável parar o problema. Vamos ver uma maneira de realizar esse arredondamento.

Para cada e C E, vamos chamar de /e o número de elementos de .S em que e está presente.
Sda P o maior dos /e. Como .S cobre .E, temos que # 2 0. Desse modo, uma maneira de obter
uma solução para o problema seria escolher um conjunto S Ç S para fazer parte da solução se
o valor da variável âs for pelo menos ã.

Esse a]goritmo garante uma solução viável 7" (ou seja, uma cobertura), pois cada elemento
e está em no máximo P conjuntos de .S, e como }l:s:.csâs ? 1, então :es 2 l para pelo menos
um S Ç .S tal que e C S. Além disso, esse algoritmo é uma #-aproximação para o problema,
pois c(7") = Es.r cs $ P Esc7 csâs $ Pcâ $ /3opt(Z?, .S, c), pois pâs 2 1, para todo $ € 7.
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2.1.2 0 método dual
Aqui também vamos dar um exemplo da utilização do método, também extraído de l3j, o
problema da cobertura mínima por vértices.

O problema consiste no seguinte: dado um grato G = (y.-E) com custos c. nos vértices,
encontrar um conjunto de vértices S que contenha pelo menos um extremo de cada aresta que
minimize c(S).

O método dua] consiste em obter uma so]ução ótima do dua] de uma re]axação ]inear do
problema e, a partir desta solução, encontrar uma resposta para o problema. A relaxação linear
do problema é a seguinte: encontrar um vedor g indexado por y que

min c:r
sujeito a z. + r. ? l Vuu c .E

z. 2 0 Vo € H

O dual consiste em encontrar um vetar Z/ indexado por E que

max Z/(E)
s-jeito a Z/(õ(«)) $ .., Vu c }'

Z/. ? 0 Ve c E

Como qualquer cobertura por vértices é viável no primal, temos que

OPt(G, c) 2 Ú

onde â é uma solução ótima do primal e Ú é uma solução ótima do dual.
Depois de obtida uma solução ótima # do dual, benta escolher todos os vértices de G cuja

restrição no dual é satisfeita com igualdade. Essa estratégia é justificada a partir das folgas
complementares: se â é uma solução ótima do primam então todo vértice u tal que â. > 0 é
escolhido. Isto é, o algoritmo devolve uma cobertura (7 tal que C' = {u c V : &(õ(u)) = c.}.

Essa cobertura C' é uma 2-aproximação para o problema, pois

.(c') E'. )l: Ú(Õ(o)) $ 2Ú(-E) $ OPt(G, c)
u€C

A primeira desigualdade vale pois, para cada aresta e = ({,.j), a variável á. aparece no
máximo duas vezes na somatório: uma vez se { está em C' e outra se .j está em O. A segunda
desigualdade vale pois opt(G, c) ? (ú = Ú(-E).

2.2 O método primal-dual
Começamos explicando o método clássico, para reso]ver problemas de programação linear, e
depois uma modificação deste, aplicável como algoritmo de aproximação.
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2.2.1 Primal-dual clássico

Considere o problema de programação linear abaixo, onde 4 é uma matriz com os conjuntos
M = (L.mpeN = (1,...,n) como índices de linhas e colunas, respectivamente, c e x são
vetores indexados por N e b é um vetor indexado por M.

min cx

sujeito a Azx>b

zv>0

E o dual do problema, onde y é um vetor indexado por M.

max yb

sujeitoa yÃ<c

y20

Os vetores x e y têm folgas complementares se x; = O ou (yA); = c;, para todo índice j em
N,ey=0ou (Az); = b;, para todo índice i em M.

O método primal-dual é iterativo, começando com um vetor y viável no dual. É fácil notar

que o vetor nulo é viável no dual, e por isso a primeira iteração começa com y nulo. Em cada

iteração, procura-se um vetor x viável no primal com folgas complementares às de y. Se esse
vetor é encontrado, o método pára, pois já encontrou as soluções ótimas. Se não encontrou tal

vetor x, o método modifica o vetor y e começa uma nova iteração.

Cada iteração consiste no seguinte. Sejam

My=lieM:ym=0eJ(y)=(GEN:(yA);=c;.

Considere o problema. a seguir, onde se quer encontrar um vetor x indexado por N:

(Av);>b; VieT(y),

(Av);=b; Vie MNI(y),

T; 2 Vj e J(y),
2;=0 VijeNNI(y).

Se esse problema for viável, tomemos uma solução x. Esse vetor x tem folgas complementares

às de y, e portanto é solução para o problema de programação linear, e portanto o método pára

devolvendo x e y.
Se o problema for inviável, então o seguinte problema tem solução: encontrar um vetor 7

indexado por M tal que

yb>0 ,

(VA);<0 VijeJ(y),
U>0 WET).
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Seja Z/' uma solução desse problema. Se, para todo número positivo 0, Z/ + a3/' for solução
viável do dual, então o dual é ilimitado e o método devolve 3/', vetor de inviabilidade do primam.
Caso contrário, uma nova iteração é iniciada com 3/ + 0Z/' no lugar de Z/, onde 0 é o maior número
tal que 3/ + a3/' é viável no dual.

2.2.2 Aproximação primal-dual
No caso aproximado, o método é semelhante. A diferença é que são procuradas soluções sufici.
entemente próximas, e não exatas. Essa proximidade é medida pelas folgas aproximadas.

Sejam a e /3 dois números tais que 0 < cv $ 1 $ P. O$ vetores z e g têm folgas a-aproximadas
no primal se zj = 0 ou (Z/-.'l)j ? acj, para bodo índice .j de z, e folgas P-aproximadas no dual se
Z/: = 0 ou (Áz){ $ /7b{, para todo índice í de Z/.

Assim, temos que am $ (Z/.A)z = y(.Áz) $ #3/b, pois z e Z/ são não-negativos.
Esse método vai gerar uma solução n, se existir, tal que cz $ 1?câ, onde â é a solução ótima

do problema. Portanto, o método devolve uma solução Ê-aproximada.
Como no cmo clássico, cada iteração começa com um vetar Z/ viável no dual. Soam

/(Z/) M : 3/: 0} e J(Z/, a) {.j C ]V : (y.4)j 2 aq}

Da mesma forma que no método clássico, considere o problema a seguir, onde se quer en
contrar um vetor z indexado por .ÍV:

(.A:«): 2 Ó{

b: 5; (.'!r): $ #b{
v{ c -r(z/),

V{ c M \ /(z/),
Vj C J(3/, a),
'Wi € N \ JqN,aà

Se esse problema é viável, então z é uma solução viável do primal tal que acn $ /3yb e o
método devolve # e y.

Se o problema for inviável, então o seguinte problema tem solução: encontrar um vetor Z/'
indexado por M tal que

g/'b > O

(Z/'.4)j $ 0 Vy C J(3/, a),
Vá c .r(3/).

Seja y' uma solução desse problema. Se, para todo número positivo 0, g + 0Z/' for solução
viável do dual, então o dual é ilimitado e o método devolve 3/', vetor de inviabilidade do primal.
Caso contrário, uma nova iteração é iniciada com Z/ + Og' no lugar de Z/, onde é? é o maior número
tal que Z/ + 0Z/' é solução do dual.

Sejam r e Z/ os vetores devolvidos pelo método. E fácil veri6car que são soluções viáveis do
primal e do dual, respectivamente, e que tem folgas a-aproximadas no primal e #-aproximadas
no dual. Pelo lema das folgas aproximadas, ac=z; $ PZ/ó. Assim

11



« $ e-,b $: e-úb

onde Ê é uma solução ótima do primal e # é uma solução ótima do dual
Assim, g é uma solução j:-aproximada.
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Capítulo 3

Uma 2k-aproximação para o SNDP com
custo (ie tempo O(m4k3)

Este foi o primeiro algoritmo de aproximação desenvolvido para o SNDP, no início da década
de 90, por Williamson, Goemans, Mihail e Vazirani. Devolve uma solução viável 2k-aproximada
para o problema.

O algoritmo aproxima a solução de um problema inteiro, baseado numa função própria /,
definida como /(S) = maxis;s,jes rÍ:j, para todo S Ç V

O seguinte programa inteiro modela o problema (IP):

min >1:.CZ c.s.
s«jeito a n(õ(S)) 2 /(S) S C }'

n. C {0, 1} e C E

onde õ(S) representa as arestas com exatamente uma ponta em S
Vamos mostrar que esse problema é equivalente ao SNDP.

Lema 3.0.1 z salas/az (7Py se e somente se Crista G' suógr(l/o de G que sat s/az os rega s tos
rij e s representa as arestas de G'

Prova: (::-+) Sejam Z e m vértices de G, e .S a coleção de todos os conjuntos S c V tais que
Z C S e m « $. Como # satisfaz (IP), então, para todo S c .S, z(õ(S)) 2 rz«, ou seja, o corte
mínimo entre Z e m tem pelo menos rz. arestas. Assim, pelo teorema de Menger l21, existem
pelo menos rz« caminhos disjuntos entre Z e m.

(+=) Seja S C y, e suponhamos que #(õ(S)) < /(S). Tomemos Z c S e m « S, tais que
/(S) = rz«. Como não existem pelo menos rz« arestas ligando S e V \ S, não é possível haver
esse número de caminhos disjuntos ligando Z e m.

Este é um algoritmo de aproximação dividido em k fases. Em cada uma das fases é resolvida
uma parte do problema, utilizando-se método primam-dual para a aproximação. Ao final da fase
p, todos os requisitos ríj $ p devem estar satisfeitos. Assim, após a k-ésima fase, teremos uma
solução viável.

D
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Na fase p, definimos o p-ésimo truncamento da função / como g.(S)
que gP também é própria, pois:

min(/(S),p). Note

g.(v' \ s) min(/(V \ $), p)

mi«(/(S) , p)

g,(s)

g,(Á U B) min(/(.A U B) , p)

min(m«: { ./:(Á) , /(B)} , p)

m-lmi«(./'(.4), p) , min(/(-B), p) }

max {g.(Á) , g,(B) }

Falta apenas mostrar que min(m«'{/(-4),/(-B)},p) = m«.{min(/(.4),p), min(/(-B),p)}
Vamos supor, sem perda de generalidade, que /(.Á) ? /(-B). Temos 3 casos:
1) p > /(..'!). Neste caso

min(m«: {./' (.4) ,/(-B)} , p) min(/(.A),p) = /(.4) e

m«.{min(/(.4), p), min(/(-B), p) } m«. {/(.'i) ,/(B) }

2) /(.4) ? p ? ./(B). Agora

mi«(m«. {/(Á) , /(B)} , p) min(/(Á),p) = p e

maxlmin(/(.4), p) , min(/(B), p) } max {p, /(-B) }

3) ./'(-B) > p. Neste último

min(m«* {/(Á) , .f(-a)} , p) min(/(-Á) , p)

m«.{min(/(.A), p) , min(/(B) , p) } max {p, p}

O a]goritmo deve assegurar que, ao final da fase p, a união das arestas escolhidas nas primeiras
p fases, FP, satisfaz g., isto é, para todo S c y. lõPp(S) ? g,(S), onde õ,4(S) = õ(s) n .4.
Para conseguirmos satisfazer essa condição, devemos cobrir todos os cortes õ(S) para os quais
g,(S) = p e lõ4, :(S)l = p -- l com arestas de .E -- FP-i. De6nimos h : 2t'' ---, {0, 1} como a
função em que h(S) = 1 se e somente se g,(S) = p e lõPP :($)1 = p -- 1. Essa função é não
cruzáve]. Então, na fase p, o algoritmo escolhe arestas em .Eh = .F -- FP-i que satisfazem A.

O problema a ser resolvido em cada fase pode ser modelado através do seguinte programa
inteiro, (IPh):

14



min }l:.CZ. c.z.
sujeito a E...SW z. ? /z(S) S c V

#. c {0, 1} e C EÜ

Na p-ésima fme, o algoritmo encontra uma solução aproximada para (IPh) e um empacota-
mento de cortes (pac#Íng o/ cuts) correspondente para o dual da relaxação linear de (IPh):

m«x Es h(S)Z/s
sujeito a }l:s:.cõW Z/s 5; c. e C .Eh

gs 2 0 0 # $# b''

Lema 3.0.2 S(#am F'' o cozÜunlo de arestas e Z/ a se/ração dual z;iáueZ consfru da rezo aZgorifmo
para. (IPh). Então

E...$P }) E,hmv.,eeF/ ' SCv

«de Z é . «á«.e« má«im. de c.«j-fos di©-t« S de }' p«« « q«i. h(S) = 1.
A prova deste lema consiste em mostrar que a solução dual encontrada pode ser transformada

em uma solução dual viável para a relaxação linear de (IP) de pelo menos o mesmo valor. Além
disso, as arestas escolhidas na fase p, F'', têm peso entre 2 >1:scv h(S)Z/s $ 2 x Z;P, onde Z;P
é o custo da solução ótima para (IP). Somando todas as fmes, obtemos uma solução para (IP)
que tem peso, no máximo, 2k x Z/+P. Faremos a prova desse lema após descrever o algoritmo e
sua implementação.

3.1 Algoritmo de aproximação para funções não cruzáveis
Vamos descrever um dgoritmo de aproximação para (IPh) para qualquer função não cruzável A.
Dadas uma função não cruzável h e um conjunto de arestas Eh, o algoritmo funciona em dois
passos. No primeiro, começa com um conjunto de arestas F', vazio, e adiciona aresta a F até
que -F sda viável. No segundo passo, remove arestas redundantes.

A função utilizada deve ser não cruzável para garantir que o algoritmo não se torne expo-
nencia[. Sendo não cruzáve] a função /z, todos os conjuntos de vértices utilizados no a]goritmo
(violados minimais) são diquntos e formam uma família de conjuntos liminares. Dessa forma,
o número total de conjuntos não pode ser muito grande. Quando dizemos que um conjunto é
violado "minimal", queremos dizer que nenhum subconjunto próprio dele é violado.

Lema 3.1.1 lõP(S) é suórnodu/ar.

Prova. Vamos chamar de lõP(.4 : -B) o número de arestas de F que ligam .4 e .B, e sda
C' = (}'' \ B) \ .A. Temos q«e lõP(.4 U B) ::: lõP(.4)l + lõr(-a)l - lõP(.A n -B)B\AI - lóP(.4 n -B
.4 \ -B) -- lõP(Á n -B : c') -- 2lõP(.4 \ B : -B \ -A)l, e também que lõP(.4 n -B)l = lõp(-4n .B
.e\.A)l+ lõP(Á n .B: .Á \-B)l + lõP(.4n -B: o)l. Port,.«to, lõ,(.4)l+ lõP(B)1 2 1õP(.AUB)l +
ÕF(Á n B)(.4)I+ IÕF(-B)I - 2lÕF(.4 \ B: -B \.4)I.

n
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Teorema 3.1.2 Sejam h uma /unção não cmzát/eZ e -F qua/quer subcorÜunto de .EÜ. Então os
conüqntos violados minivnais com relação Q h são dà8juntos.

Prova. Suponha que .A e B são conjuntos violados minimais e que .Á e B não são diRjuntos.
Como .4 e .B são vio]ados, h(.4) = h(-B) = 1. Pe]a definição de função não cruzáve], ou
h(.A \ -B) = h(-B \ -4) = 1 ou h(.4 u B) = h(Á n -B) = 1. Suponha que o segundo caso vale (a
prova para o outro é semelhante). Pela submodularidade de lõP(S)l, temos l.5P(.A)l + lõP(-e)l ?
õF(.4 n -B)l + lõP(.4 U B)l. Como A e .B são violados, então lõP(.Á)l = lõP(-e)l = 0. Assim,
õF(.4 n .B)l = lõP(.A U -B) = 0 e, portanto, .A n -B e .4 U -B são violados, o que contradiz a
minimalidade de .4 e B e, portanto, .4 e .B devem ser diquntos.

Vamos agora dar mais detalhes do algoritmo. Ele começa com uma solução não viável para
o primal, F' = ü, e uma solução viável dual, ys :: 0 para todo S. Enquanto a solução do primal
não é viável, o algoritmo executa um passo de incremento primal-dual. Nesse passo, o algoritmo
identifica os conjuntos violados mínimais (afáuos). Vamos denotar por C a coleção de conjuntos
ativos em uma iteração. O algoritmo uniformemente aumenta as variáveis Z/c correspondentes
aos conjuntos (; c C até que alguma das restrições duais para alguma aresta e c Eü fique justa,
ou sqa,

Dã

Q- E "s
S:eCÕ(S)

Então e é acrescentada a r'. Quando F se torna viável para o primal, ocorre o segundo passo,
em que as arestas são olhadas na ordem inversa em que foram inseridas. Seja e a aresta sendo
analisada. Se .F -- e ainda é viável, então e é removida de F'. Detalhes estão na próxima seção,
onde é descrita a implementação deste algoritmo.

Para que o dgoritmo funcione, a função h precisa ser não cruzáve]. A seguir, demonstraremos
que isso de fato é verdade.

Observação 3.1.3 Seja / uma /unção pr(@rict, e feia -A, B, (-7 tina pari ção de V. Então o
m(cimo de f(A), J(B) e f(C) Ttão é unicamente atingido.

Prova. Seja C' o conjunto (lue atinge o máximo. Então, como / é simétrica, /(C) = /(V\C).
Como / é minimal e }' \ C' = .4 U -B, /(C) $ maxi/(.4), /(.B)}.

D

Corolário 3.1.4 Sega ./' uma /unção pr(@óa. Para c07Üunfos dís#tinfo .,4 e B, o máãmo de

/(.4), /(.B) e /(.4 U .B) não é -ica«.ente f ngi ..

Lema 3.1.5 Soam / uma /unção própria e Á e B co@untos de uédices fajs que /(.A) ? p e
/(B) 2 p. Então, ou/(Á\ B) ?p e/(B\Á) ? P, -/(Án B) ? p e/(ÁU B) 2 p.

Prova. Assuma, por exemplo, que /(.A \ B) < p. Então, aplicando o corolário acima para
,'! \ .B, .4 n B e Á, vemos que /(.4 n B) 2 P. Aplicando o corolário para Á \ .B, -B e Á U .B temos
que /(.Á U -B) 2 p. Os outros casos são similares.

n
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Teorema 3.1.6 Sda FP-i um coÜunto de aratm fal que l.5Fp.:(S) 2 g.-i(S), para todo SÇ
\,', .end. g,(S) = mi«(./'(S),p). S©« h(S) = 1 'e g,(S) = p e lõ4, :(S)l . A(S) =0
caso contrário. Então, ã é nâo cmzáueJ.

Prova. É f&il ver (lue h(V) = 0, já que g,(V) = 0. Sejam .4 e .B conjuntos de vértices
tàs que h(.4) = h(B) = 1. Como g, é próp-ia, então ou g,(Á U B) B)
gP(-Á \ B) = g,(-B \ .A) = p. Suponha que vale a primeira. Cromo FP-l satisfaz g,.i, devemos

ter IÕPP :(.A U B)1 2 p -- l e IÕRp .(.A n .B)l ? p -- 1. Mas, pela submodularidade de lõPP :($)1,
temos que

lõFp .(Á)l+ lõPp.:(-B)l ? lõPP :(ÁU B)l+ lóFp..(Án-B)l.
Assim, devemos ter lõPP.:(-An-B)l lõPP .(.4UB) 1. Então h(.4nB) = h(.4u.B)
O outro caso é idêntico.

0

3.2 Co«juntos ativos
Para que o algoritmo tenha tempo de execução polinomial, é necessário encontrar conjuntos
ativos e realizar a remoção de arestas em tempo polinomial. Como a remoção de aresta se
reduz a encontrar conjuntos ativos, vamos nos concentrar nesse caso. Mostraremos que podemos
encontrar conjuntos ativos utilizando fluxos em rede para funções não cruzáveis.

Os conjuntos violados minimais têm propriedades estruturais especiais. Considere uma fase
p do algoritmo e seja F' o conjunto das arestas já selecionadas. Vamos provar que para qualquer
conjunto ativo S existem vértices u c S e u c S tais que o fluxo má.ximo de u a u no grato
(K F' U EP-l), com capacidades unitárias nas aresta, ajuda a identificar S; S será o corte
mínimo entre u e u que contém u. Assim, a implementação utiliza técnica já conhecidas de
fluxo máximo.

Lem.a 3.2.1 Seja S um cozÜunfo uio/ado rnin rnaZ com relação ao conjunto de arestas .17 ::
RP-: U F'. ntã. e«í.te «Zgu«. u € S, /(u) ? p, t«J q« «ã. e.{.te T C s,u c r, «m
IÕK(1")l $ P - l.

Prova. Por contradição. Suponha que para todo ui C S, com /(ui) ? p existe um conjunto
Z c S tal que l.5m(T.)l $ p -- 1. Vamos supor que /(UZ) $ p -- 1. Se for verdadeira, então
como /(S) 2 p, devemos ter ./(S \ UZ) = /(S) ? p pelo corola.rio 3.1.4. Mas então, por
ma:ximalidade, deve existir algum u c (S \ UZ) com /(u) ? p, uma contradição.

Vamos provar a suposição. Por submodularidade, para qualquer par 7} e Tj na coleção de
co-juntos {Z}, temos lõX(Z)l+lõH(%)1 2 1õX(Z\T])l+lõX(%\T.)l. Como t«:to lõX(Z)l $ p-l
quanto lõH(Z)l 5; p -- 1, então ou lõH(Z \ %)l $ p - l ou lõH(TJ \ Z)l .$ p -- 1. Sem perda
de generalidade, suponha que o primeiro é verdadeiro. Então, substitua 7} por 7: \ 7j na
coleção. Note que U7:. continua o mesmo. Continue o processo até que {71} seja uma coleção
de conjuntos diqjuntos dois a dois com U ZIÍ = U 7t. Como cada conjunto é substituído por um
menor o processo temiina. Cada 77 tem l.iX(Z:)l $ p -- 1, e como S é um conjunto violado
minimal, devemos ter ./(7lÍ) $ p -- 1. Então, pela propriedade de maximalidade da função
própria /, /(UiC) .$ p -- 1, o que implica que /(UZ{) 5; p -- l.

D
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Lema 3.2.2 Sey'a S um c07Üunto uioZado com relação ao c07Üunlo de arestas .r/ :: Fp-l U r'
Então e«isle algum u C S, /(u) ? p, fa/ que não eãste 7' C S,u C T, c.m lõx(r)l $ P 2.

Prova. Como acima. Na prova acima usamos a minimalidade de S para mostram que se
óü(7lí)l $ p -- 1, então /(71) $ p -- 1. Nesta prova, quando lõh(T.') < p -- 1, o fato de que H

satisfm os requerimentos de todo corte S com /(S) $ p -- l implica que .f(ZI') < p -- l.
n

Teorema 3.2.3 .Dado qualquer c07%junto üo/ado min maJ S corri relação ao c07%junto de arestas
n = FP-: U F, míste um par de t/ér'vices u C S, u g S tais que o ./Zuzo máãmo u -- u tem valor
p -- l e S é o cone mínimo u -- u minimal contendo u.

aprova. Soja u o vértice de S especificado no lema 3.2.1. Seja o o vértice de }''\ S especificado
no lema 3.2.2 (note (lue V \ S é violado porque ./'(}' \ S) = /(S) 2 p). Portanto, não há T C S
tal que u c T e l.5x(r)l $ p -- 1, e nenhum T C }'\ $ tal que u C 7' e l.iH(r)l $ P -- 2. Considere
o fluxo máximo de u a u. Como l(5X(S)l = p -- 1, o fluxo não pode ser maior que p -- 1. Suponha
que o fluxo é .L $ p -- 1, e que C' é o menor corte contendo u. Por hipótese, não podemos ter
Cc S. Se ans# $, e«tão como L+(p-- l) - lõK(C)l+ lõH(s)1 2 1õH(on s)l+ lõx(cus)l,
e lõw(c' n s)l ? p, segue que lõx(O U S)l < L. Mm O U S separa u e u; isto contradiz o fato
que C' é um corte mínimo. Então devemos ter S Ç (7. Como y \ (7 Ç V' \ S e u € V \ C, lema
3.2.2 implica que lõK(O)l = p -- 1. Como o fluxo máximo é p -- l e S Ç O, S deve ser o corte
mínimo minimal contendo u.

Assim, podemos identificar um conjunto ativo S com uma computação de fluxo máximo, se
escolhermos adequadamente u e u; depois de computar o fluxo, escolhemos os vértices do grato
residual acessíveis a partir de u. Para identificar todos os conjuntos ativos, achamos o fluxo
máximo u -- o para todos os pares de vértices u, o, e mantemos os minimais com valor p -- l.
Desses, utilizamos os conjuntos minimais por inclusão. Então, achamos quais dos conjuntos S
tem /(S) 2 p. Esses são os conjuntos ativos da fme p.

Esse processo é feito no início de cada iteração numa fase. Como uma fase tem, no máximo,
n iterações, em cada fase são necessárias, no máximo, O(n3) computações de fluxo máximo.

Na seção sobre implementação, os números de iterações e custos de tempo serão mostrados.

D

3.3 Implementação
Este algoritmo foi implementado, em linguagem C, utilizando a biblioteca SGB (Stanford Graph
Base), de Donald Knuth, para os gratos. Utilizamos sempre gratos completos, fazendo as arestas
que não existem na entrada terem custo 0. As arestas acrescentadas são utilizadas para arma-
zenar o valor do requisito entre suas pontas, e para guardar o corte mínimo entre elas, como
descrito a seguir.

Na descrição da implementação, quando mencionam'mos as arestas do grato, estaremos sempre
nos referindo ao grato completo, e não ao grato original.
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3.3.1 Estruturas de dados

As principais estruturas de dados utilizadas são as fornecidas pela biblioteca SGB (Sla71/ord
Grapã Base), de Donald Knuth, e são a base de todas as manipulações com gratos. Maiores
referencias sobre o SGB estão em j141.

Além do SGB, foram utilizadas mais duas estruturas auxiliares. A primeira é a estrutura
Aresta, utilizada para armazenar a lista de arestas escolhidas. E uma estrutura simples, que
mantém um ponteiro para o primeiro vértice da aresta, um para o arco equivalente a ela na
estrutura do SGB (que por sua vez tem um ponteiro para o outro vértice, o custo da aresta, e
um ponteiro para outra Aresta, formando assim uma lista ligada.

A outra estrutura é a Corte. Essa estrutura é formada por um vetor de bits, no qual a
$osíção í indica se o vértice { pertence ou não ao corte, e um inteiro, indicando o tamanho do
corte. Cada aresta do grato completo tem uma estrutura Corte, representando o corte mínimo,
naquele momento, entre os vértices que são ponta da aresta.

Um grifo auxiliar é utilizado, servindo para serem encontrados os cortes mínimos entre cada
par de vértices.

3.3.2 Flunção principal
Esta função recebe um grato completo, com custos nas arestas, onde custo zero significa que a
aresta não faz parte do grato original, e um conjunto de requisitos entre cada par de vértices.
Antes de ser chamada esta função, há um pré-processamento no qual o grato e os requisitos são
lidos e a estrutura do grato no SGB é construída.

Primeiramente, é encontrado o maior requisito dado na entrada, k, e as estruturas Corte de
cada aresta são inicializadas.

Em seguida, a função uncrossable, descrita a seguir, é chamada k vezes, representando M
fmes do algoritmo. Ao final, é verificado se a resposta dada é realmente viável, e esta é impressa.

Pseudo-código da função:
Entrada: Um armo não orientado G = (y. -E), custos c. ? 0 nm arestas, e um conjunto de

requisitos r
Saída: Um conjunto de arestas F' viável para (IP)

01
02

03
04
05
06

Para toda aresta a C B inicializa o grato residual
k = max rij, i, .j C V

Para p de l até k
F = uncrossabte(.G,c, p, F)

Imprimem

3.3.3 ]3'unção unir'oõsabZe

Esta função recebe um grifo completo, com custos nas arestas, sendo que as arestas que não
fazem parte do grato original têm custo zero, o número da fase e o conjunto de arestas ja
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escolhidas nas fases anteriores. As arestas de custo zero não podem ser escolhidas pelo algoritmo.
Esse conjunto de arestas escolhidas é representado por uma lista ligada da estrutura Aresta.

A função começa inicializando os conjuntos ativos, que é a parte mais custosa, como veremos
em seguida. Após essas inicía]izações começa a ]aço principal da função.

Dentro do laço, é encontrada a próxima aresta que deve ser acrescentada à solução. Essa
aresta é marcada, colocada na lista com as arestas escolhidas, e os conjuntos ativos são atu-
a[izados, seguindo o mesmo procedimento utilizado para sua inicia]ização. O ]aço principal é
executado enquanto houver algum conjunto ativo.

Finalizado o laço püncipal, é executado o processo chamado de reuel'se de/efe. As arestas
são analisadas na ordem contrária de sua escolha, e é verificado se elas realmente são necessá-
rias. Uma aresta é necessária se, ao ser retirada da solução, a torna inviável. As que não são
necessárias, são eliminadas da solução.

A seguir, um pseudo-código da função, seguida da análise do custo de tempo de execução.

Exemplo de execução do programa

Figura 3.1: Grato inicial

Na Êgura l vemos o grifo inicial, com os números próximos às arestas representando o custo
da aresta. Os requisitos são os seguintes: r(0, 3) = 2, r(1,4) = 2, r(1, 5) = 2 e r(2,4) = 1.

Na figura 2, vemos a escolha da primeira aresta. Cada "bola" representa um conjunto ativo.
Vemos que em dois pontos duas bolas se tocaram, e são essas arestas que podem ser escolhidas
num primeiro passo. Neste ponto é escolhida uma das arestas, e na figura 3 a outra.

Na figura 4, vemos que há 5 arestas onde as bolas se tocaram, e que podem ser a próxima
escolha. Três delas são escolhidas, como podemos ver na8 6guras de 4 a 6, ânalizando a primeira
fase, pois na figura temos uma árvore formada com as arestas escolhidas.
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Figura 3.2: Escolha da primeira aresta

Figura 3.3: Escolha da segunda aresta

Na figura 7, começa a segunda fase. Aqui, acontece apenas um toque entre duas bolas,
indicando que apenas uma aresta pode ser escolhida.
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Figura 3.4: Escolha da terceira aresta

Na figura 8, é escolhida a última aresta necessária, finalizando assim o programa. A solução
final tem custo 14, enquanto o ótimo para o problema tem custo 12.

Entrada: Um grato não orientado G = (y. E), custos c. 2 0 nas arestas, o número p da
fase e um conjunto de arestas F'p já escolhidas

Saída: Um conjunto de nestas F' viável para (IPh)

01

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

F +.-.- «l

d(o) -- 0 para todo u c y
Comentário: Implicitamente fazendo ys -- 0 para todo S C V
Para todo o c V

Para todo m c V, w # u
Inicializa o grato residual entre u e w
Encontra o corte mínimo de u a w (minimal.. mincuf)

Encontra, para cada vértice, o menor corte mínimo que o contém (minimal.
Enquanto houver conjuntos ativos (mora. active)

{ --- { + l

{-0

sets)
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Figura 3.5: Escolha da quarta aresta

12 Para todo vértice u de um conjunto ativo,
até que alguma aresta eí = (u,u) c Eü satisfaça d(u) +
conjunto ativo C

13 0omenfário.' -rmpZicitamente /acendo Z/c --
14 F - F U {ei}
15 Atualize os conjuntos ativos
16 Comentário: Passo de Z mpeza
17 F'' - F'
18 Para .j - { até l

19 Se F'' {ej} satisfaz h
20 F'' - F'' -- [ej}
21 Devolva .F'

incremente d(o) uniformemente de c
d(u) = ..,. para e{ C õ((7) de algum

g/c + c, para todo c07Üunlo atino (17

A linha 3 ê executada em tempo O(n), pois um vetor de tamanho n é percorrido.
A linha 7 é executada em tempo O(nk). Nessa inicialização, é criado um novo grifo, que no

SGB tem tempo de execução O(n). Depois disso, toda as arestas ja escolhidas são acrescentadas
ao grato. Como cada acréscimo de aresta tem tempo de execução O(1), e, ao final do algoritmo,
são escolhidas no máximo nk arestas, o custo de acrescenta-las é O(nk). Assim, o custo da linha
7 é 0(n) + 0(nk) - 0(nk).
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Figura 3.6: Escolha da quinta aresta

A linha 8 é executada em tempo O(nke), pois é encontrado um fluxo entre os vértices, que
tem esse tempo, utilizando o algoritmo de Ford e Fulkerson. Esse algoritmo tem tempo de
execução O(mZ), onde mz é o número de arestas e Z o maior fluxo possível. Como neste caso
m = nk (arestas da solução) e / ncluímos que o custo é O(nk').

Como as linhas 5 e 6 indicam um loop a ser executado O(n2), uma vez pala cada aresta, o
custo total das linhas 5 a 8 é O(n:k').

A linha 9 é executada em tempo O(n;). Temos O(n') gratos residuais e, em cada um deles,
todos os vértices são verificados, o que tem custo O(n).

Na linha 10, encontrar os conjuntos ativos custa tempo O(n3). Para cada vértice, é verificado
o valor da função f para o conjunto marcado como o menor que contém esse vértice, que tem
tempo de execução O(n'). Assim, para veri6car todos os vértices, o tempo é O(na). Depois
disso, para cada, par de vértices, é veri6cado se o menor conjunto violado que contém um está
contido ou tem intersecção própria com o menor conjunto violado que contém o outro. Essa
verificação custa O(n), totalizando também O(n;) para cada par. Esse laço é executado O(n)
vezes, pois em uma fase, o máximo que podemos encontrar é uma árvore, que aumentaria em l
a conexão entre qualquer par de vértices.

A linha 12 é executada em tempo O(n2). As arestas ainda não escolhidas são verificadas.
Essa verificação é feita em tempo constante.

Na linha 15, todo o processo de inicialização feito nas linhas 5 a 9 é refeito. Portanto, o
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Figura 3.7: Escolha da sexta aresta, início da segunda fase

custo dessa linha é O(n'k').
O laço das linhas 10 a 15 é executado no máximo n vezes, pois esse é o número máximo de

conjuntos ativos na primeira iteração, e, a cada iteração, o número de conjuntos ativos decresce
de pelo menos 1. Assim, o custo total desse laço é de O(n'k').

Para a linha 19, é preciso executar todos os passos das linhas 5 a 9, ou seja, o custo da linha
19 é O(n;k'). Já a linha 20 pode ser executada em tempo constante (O(1)). Assim, o laço das
linhas 18 a 20 tem tempo de execução O(n'k2).

Dessa forma, concluímos (lue a função uncl'ossaó/e tem custo de tempo total O(n'k2).

li\impar 'n ;m {i+n n/ m;m PQif.L UAXYtAP\J llUPIVUllVWT flVPIVvwvu

Esta função recebe dois vértices, u e u, um grato residual G, possivelmente com alguns fluxos
entre u e u já marcados, e o número p da fase atual.

Tenta-se encontrar um fluxo de tamanho p -- 1. Caso sda encontrado, o corte mínimo é
marcado e devolvido.

Entrada: Um grato residual G = (y. E), dois vértices u e u de G e a fase p que está sendo
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Figura 3.8: Escolha da sétima aresta

executada.
OI Encontra o fluxo máximo r' de u para u em G
02 Se IPI =:: p -- l
03 Encontra o corte determinado por F

A linha l tem custo de tempo O(nk2), utilizando o algoritmo de Ford e Fulkerson, sendo o
maior fluxo possível excita.mente k. A linha 3 consiste simplesmente de uma busca em largura,
(lue tem custo O(nk) l41, resultando num custo de O(nk') para a função.
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Função minimal. seis
Recebe um grato G = (V. .E), completo, e o número p da fase. Para cada vértice u c y,

guarda o menor corte entre os encontrados na função acima que contém o.
Cada corte é olhado, e se for menor que o corte anual de o, atualiza o corte mínimo contendo

u.
Entrada: Um grato não orientado G = (V. -E) e a fase p (lue está sendo executada.
OI Inicializa a variável onde fica o conjunto ativo em que está u, para todo u cy
02 Para todo par de vértices u, u de y
03 Se o corte do grato residual de u a u é o menor que contém o, faça as variáveis de

o apontarem esse corte como o conjunto violado em que está u

A linha l tem custo de tempo O(n). A linha 3 tem custo O(1), pois é olhado apenas o
tamanho do corte. Portanto, as linhas 2 e 3 têm custo total O(n2), que é o custo total da função.

Função maTA;. active
Recebe um grão G = (V. E), completo, e o número p da fase. Nesta função, os conjuntos

minimais encontrados anteriormente são verificados, e deles são retirados os conjuntos ativos.
Primeiro, os conjuntos com o valor de / menor do que p são descarnados. Depois, apenas os

minimais sob inclusão são mantidos.
Entrada:Um grato não orientado (; = (V. E) e a fase p que está sendo executada.
01 Inicializa os vértices u c V, marcando-os como não pertencentes a nenhum conjunto

ativo.
02 Para cada vértice o c V, se o tiver um conjunto violado, verifica o valor da função /

para esse conjunto.
03 Se o valor de / for < p, desconsidere esse conjunto.
04 Senão, marca, no grato residual onde está esse conjunto, os vértices que estão e

que não estão no corte.
05 Para cada vértice u c V, se ele tem um conjunto violado
06 Para cada vértice w C y, verifica se o conjunto de w intersecta ou contém o

conjunto de u
07 Se não contém, marca os vértices do conjunto de u como sendo desse conjunto

atino.

A linha l tem custo de tempo O(n). A linha 3 tem custo O(n'), como será visto abaixo. A
linha 4 tem custo O(n). Portanto, as linhas 2 a 4 têm custo total O(n3). A linha 6 tem custo
O(n), assim como a linha 7. Então, as linhas 5 a 7 têm custo total O(n'). Assim, o custo total
da função é O(n;).

Função ./ind. erige
Esta função recebe um grato G completo. As arestas verdadeiras de G, (as que existiam

originalmente e que tem custo positivo) ainda não utilizadas são analisadas, e a que elevará
menos o custo total é escolhida.

Entrada:Um armo não oüentado G = (y. E), com custos c nas arestas
OI Para cada aresta a C E ainda não escolhida
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02 Se a aresta liga dois vértices u e u que estão em conjuntos ativos diferentes, o peso
da aresta é calculado como ''d(")-d'u

03 Se a aresta liga um vértice u em um conjunto ativo a outro que não pertence a
nenhum conjunto ativo, então o peso da aresta é c -- d(o)

04 Atualiza as variáveis d(u) para todo vértice a que está em algum conjunto ativo,
acrescentando o peso da aresta de menor peso

05 Devolve a aresta de menor peso.

As linhas 2 e 3 têm custo de tempo constante. Assim, as linhas de l a 3 têm custo total
O(n'). A linha 4 tem custo O(n) e, portanto, a função tem custo O(n').

Função nác a/iza. residual
Entrada:Um grato residual G e uma aresta / que acabou de ser acrescentada
OI Faz toda as capacidades das arestas de (; iguais al
02 Insere a aresta / em G.

A linha l tem custo de tempo O(nk), pois esse é o número máximo de arestas que podem
ter sido esco]hidas. Já a ]inha 2 tem custo de tempo O(1). Assim, o custo total da função é
0(nk)

Função fera. aresta
Entrada:Um grato residual G e uma aresta ./' que será zerada
OI Encontra a aresta no grato
02 Coloca a capacidade da aresta para zero

A linha l tem custo O(n), pois são varridas as arestas da ponta indicada por /
tem custo O(1), pois simplesmente o arco encontrado e o arco inverso são zerados.

A linha 2

T inp3n ro'n ..qlo nTP c+'i
4. \Axx\fLAv l \rrlVvvt.P WI \ uu

Recebe o grato residual G e a aresta /, que liga os vértices u e u. Procura o arco de u para u
na lista de arcos de u, e o remove. Procura o arco de u para u na lista de arcos de u, e o remove.

Entrada:Um grato residual G e uma aresta / que será removida.
OI Encontra o primeiro arco no grato e o remove
02 Encontra o segundo arco no grato e o remove

Tanto a linha l quanto a linha 2 tem custo O(n), que, portanto, é o custo total da função

Função /
Entrada:Um grato não orientado G = (V. E) e um conjunto R de vértices
OI Para cada vértice u C R, verifica os requisitos entre u e todos os outros vértices u
02 Se u g R, guarda o requisito de u au
03 Devolve o valor do maior requisito

A linha 2 é executada em tempo constante e, portanto, a função toda tem custo de tempo
0(n')
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3.3.4 Testes

Os testes realizados dividem-se em dois tipos: testes pequenos, para os quais é fácil encontrar
o valor ótimo para comparações, e testes grandes, onde é possível observar se o tempo de
execução cresce apropriadamente. Infelizmente, não encontramos teste grandes na literatura
para o prob]ema gera], por isso nos limitamos a testes de casos específicos, como o da árvore de
Steiner, onde os requisitos são sempre 0 ou l.

Os testes seguintes foram tirados da biblioteca Ste n/{b (http://elib.zib.de/steinlib/steinlib.php)
Todos eles têm requisitos máximos de valor l. Os valores ótimos foram obtidos do safe da Stein-
lib. F'orain realizados em um computador com processador Pentium 4 2.4Ghz e 512Mb de
memoria.

Problema
bOI
b06
b08
bll
b14
b18
p609
p612
p615
p616
mc13
mc3
mc7
mcll
diw313
diw250

IVI tempo resultado ótimo
50 0,5s 82 82

50 0,9s 128 122

75 2,0s 104 104
75 2,2s 92 88

100 10,6s 238 235
100 12,4s 224 218
100 6,5s 18972 18263
100 13,is 30353 30258
200 4min23,8s 43953 42474
200 4min17,5s 64240 62263
150 Imin32,5s 111 92
97 12,8s 49 47

400 Ih25min38,3s 3533 3417
400 Ih33min22,is 11923 11689
468 26min42,5s 397 397
353 20min0,2s 355 350

razão
l

1,05
l

1,05
1,01
1,03
1,04

1,003
1,03
1,03
1,2

1,04
1,03
1,02

l
1,01

Os testes mostram resultados esperados, tanto com relação ao resultado obtido, quanto com
relação ao tempo de execução. Como nestes casos temos k = 1, a complexidade de tempo do
algoritmo é O(n4), e o crescimento do tempo de execução parece seguir bem essa complexidade.

Alguns desvios acontecem, como por exemplo no teste p60g e no teste diw3.13, que tem tempo
de execução um pouco abaixo do esperado, se levarmos em conta os tempos dos outros testes. No
caso do p6ag, a diferença entre e]e e o p6]2 é o número de requisitos positivos. Enquanto o p6{79
tem requisitos positivos entre 20 vértices, o p6.22 tem requisitos entre 50 vértices. Esse número
equivale ao número de terminais no problema da árvore de Steiner. A causa da diferença de
tempo entre o mc.í.í e o dáw3í3 é a mesma. Apesar do dáw3.23 ter mais vértices, tem requisitos
entre 14 vértices apenas, enquanto o mc.í.í tem requisitos entre 213. Outro fator que pode ter
influenciado é o fato do diw3]3 ser uma grade.

Além desses, foram feitos alguns testes com requisitos maiores, mas com poucos vértices.
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Problema IVI k
teste0 6 2
testel 19 3
teste2 7 2

3.3.5 Prova da garantia de 2k-aproximação e do lema 3.0.2
Vamos provar o lema 3.3.2, e mostrar que o algoritmo encontra uma 2k- aproximação para o
problema.

Como o algoritmo Data (/Ph) mantém as folgas complementares primais, sabemos que para
qualquer aresta e C F', >1:s:.có(S) yS ' Ce Assim, o custo da solução F' é

E'.
eCF' eeF'' S:.eá(S)

Podemos reescrever o lado direito como >1:scv' Z/s lõP,(S)l. A prova do lema será feita por
indução no loop principal do algoritmo (while), para mostrar que

E v.. lõ,,(s)l $ (2 - f) 21:,h(S)z/s
scy ' scy

Como Z/s > 0 somente quando h(S) = 1, a soma do lado direito se reduz a )ll:sZ/s. A
desigualdade é verdadeira antes da primeira iteração do loop, pois inicialmente todo Z/s =
0. Considere o co]eção C de conjuntos ativos no início de a]guma iteração do ]oop. O lado
esquerdo da desigua[dade crescerá de Ec.c c. lõP,(C') nessa iteração, enquanto o lado direito
cresce (2 -- {)e 1CI.

A prova do lema 3.3.2 virá da prova de que, em qualquer iteração,

E lõ,,(c')l $ (2 - 7)lclcec '

Em outras palavras, mostraremos que o grau médio dos conjuntos ativos com relação a F''
não é maior que 2 -- }. A prova pode ser vista como um "esquema de troca", na qual mostramos
que há tantos conjuntos ativos de grau l que compensam os conjuntos ativos de grau alto. Daqui
em diante, vamos falar de alguma iteração do algoritmo.

Definimos H = Uc.c óP,((7), ou sda, todas as arestas de F'' que vieram de conjuntos ativos.

Lema 3.3.1 Para cada aresta e € # ezisfe um c07Üunfo testemunha fwãfness) Se C V' taZ que

Í. h(Se)

2. õF'(sc) = e,

3. Para todo C ç: C, ou C Ç S. ou C f\ S. 0
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0,002s 24 24 l
0,05s 108 100 1,08
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Prova. Qualquer aresta e C H também está em F', e portanto durante o estágio de remoção
de arestas (reuerse deZefe), a remoção de e faz com que h seja violada para algum S. Ou seja,
não existe nenhum outro e' c F' que está também em õ(S). Esse coÜunto S será o conjunto
testemunha (ütness) & para e, e claramente satisfaz (1) e (2). Seja a o conjunto de todas as
arestas acrescentada antes da iteração corrente. Note que quando consideramos a aresta e no
estágio de reuerse de/ete, nenhuma aresta de Eó foi ainda removida. Então Se é violado mesmo
se todas a8 arestas de Eó estão incluídas; isto é, Sc é violado na iteração corrente. Assim, (3)
segue da minimalidade dos conjuntos ativos C.

Considere uma coleção de conjuntos Se satisfazendo as condições do lema anterior, cobrindo
todas as arestas e c H. Uma coleção dessas é chamada de família testemunha (witrzess /amiZy).
Qualquer coleção de conjuntos é laminar se para qualquer par de conjuntos 4 e B na coleção
ou .4 ç .B ou .B ç .,'l ou ,4 n B = 0.

D

Lema 3.3.2 .EüsÉe uma /amz#áa testemunha Zam nar

Prova. De acordo com o lema anterior, existe uma família testemunha. Dessa coleção de
conjuntos formamos uma coleção laminar da seguinte forma. Sabemos que todos os conjuntos
da coleção tem h(S) = 1. Se a coleção não for laminar, existe um par de conjuntos .4, -B tal
que .A g -B, B Z A e -4 n B # 0. Dizemos que .A e B cmzam. Como h(.4) = h(.B) = 1, ou
h(.A\B) = h(B\.4) = 1 ou h(-4UB) nB) SeaúltimaMrmaçãoé «rdadeira,
"descruzamos" substituindo 4 e B na coleção por Á U B e .4 n B (o outro caso é análogo). O
processo termina com uma co]eção laminar pois sempre que dois conjuntos são descruzados,
o número total de pares de conjuntos que cruzam diminui. Para provar isso, note que se um
conjunto X na coleção cruza tanto ,4 quanto .B, substituir ,4 e B por Á \ -B e B \ .4, ou .4 U B
e Á íl B não pode aumentar o número de conjuntos que X cruza. Se X cruza somente ,4 e não
está contido em .B, então não pode cruzar -B \ .4 nem Á n -B. Se X cruza somente ,4 e está
contido em -B, então não pode cruzar .4 \ B nem .4 U -B, e novamente descruzar .4 e -B não pode
aumentar o número total de conjuntos que cruzam X. Assim, descruzar Á e B não aumenta o
número total de pares que cruzam, e de fato diminui esse número em pelo menos um, já que .4
não cruza .B mais.

Vamos agora mostrar que a coleção laminar resultante forma uma família testemunha. Vamos
mostrar isso por indução no processo de descruzar. A propriedade (3) continua válida quando
quaisquer dois conjuntos são descruzados. Suponha que temos dois conjuntos testemunha Si
e S2 correspondendo às arestas ei e e2 tais que $i e S2 se cruzam. Como A é não cruzável,
ou à(si u sz) = h(si n s2) = 1 ou h(si \ s2) = h(S2 \ Si) = 1. Sem perda de generalidade,
suponha (lue h(Si u S2) = h(si n s2) = 1. Pela submodularidade, 2 = lõP,(Si)l + lõP (S2)l ?
lõp.(SI U Sa) + lõP,(si n s2)l. Como h(Si U $2) = 1, não podemos ter Si U S2 = }'. Então, se
h(seus,) ns,) temosjõp.(S:Us2) õP,(s:ns,)l Port«:to,ous:ns,é
um conjunto testemunha para ei e Si U S2 é um conjunto testemunha para e2, ou vice versa.

Seja ,C uma família laminar testemunha. Aumente a família com o conjunto V de vértices. A
família pode ser vista como uma árvore P com um vértice us para cada S c Z e aresta (us, ur)
se T é o menor elemento de .C que contêm S propriamente. A cada conjunto ativo C c C
correspondemos o menor conjunto S C ,C que o contém. Chamaremos um vértice us de ativo se
S está associado a algum conjunto ativo C.

D
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Lema 3.3.3 Á árvore P não tem /o/Aas ánatiuas

Prova. Apenas V e os conjuntos testemunha minimais sob inclusão podem ser folhas.
Qualquer conjunto testemunha minimal é um conjunto violado, e portanto deve ter um conjunto
ativo correspondente. Seja S um conjunto testemunha mammal. Tanto S quanto V \ S são
conjuntos violados, e portanto correspondem a conjuntos ativos C'. Assim, uv não pode ser
simultaneamente uma folha e inativo.

D

Lema 3.3.4 0 grau de um uértece atino em P é rezo menos a soma de l(5P,(C')l de C' C C a que
e/e com'esconde.

Prova. Note que o mapeamento um a um entre as arestas de .f/ e os conjuntos testemunha
implica em um mapeamento de um para um entre as arestas de /7 e as de P: cada conjunto
testemunha S define uma única aresta (us, ür) de P, onde T contém S. Clonsidere qualquer
aresta e C õP,(O) para algum C' C C. Seja (us,or) a aresta definida pelo conjunto testemunha
Se. OU Us OU Ur deve ser o vértice ativo correspondente a C'. Assumindo isto sobre todas as
arestas e € õP,(C') para todos os conjuntos ativos C' correspondentes a um vértice ativo de P,
obtemos o lema.

Seja Pa O conjunto de vértices ativos de P e seja d. o grau do vértice u. Então, como mostrado
em j161,

D

Ea.- E '.
uCP ueP\Pa
2(lpl - 1) - e(lpl leal)
2jPa

Esta desigualdade é válida pois P é uma árvore com IPI -- l arestas e cada vértice em P \ Pa
tem grau mínimo 2. O lema acima implica que >ll:c.c l(5P.(C) l 5; E..Pa d., enquanto claramente
leal $ 1CI. Assim ECCC lõr,(C')l $ UICl--2. Como ICI $ 1, temos que Ec.c lõP,(C')l .$ (2-- Í)ICI,
como desejado.
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Capítulo 4

Uma 2A-aproximação para o SNDP com
custo de tempo O(A2m2 + km2y4õiBã;)

Este algoritmo é uma versão aprimorada do algoritmo apresentado no capítulo anterior. Tem
a mesma razão de aproximação, mm consome um tempo menor. Para alcançar esse resultado,
mantém a mesma estrutura básica, mudando detalhes de como a implementação é feita, re-
sultando em um menor consumo de tempo. Foi descrito por Gabow, Goemans e Williamson

Relembrando o problema, o SNDP consiste em, dados um grato G = (y. .E), custos não
negativos c. para toda aresta e C .E, requisitos de conectividade rij para cada par de vértices
í,.j C y, encontrar o subgrafo de G de custo mínimo no qual cada par de vértices {,.j está ligado
por no mínimo rí:j caminhos disjuntor nas arestas.

Toda a descrição do algoritmo anterior, com a modelagem por programação inteira, con-
tinuam valendo para este algoritmo. Temos, como no caso anterior, uma função /(S) =
maxics,jís rij e o seguinte problema inteiro (IP) modela o problema:

min >:.cz c.z.
s«jeito a :«(õ(S)) 2 /(S) S C }''

z. C {0, 1} e C -E,

onde õ(S) denota as arestas da borda de S, isto é, arestas que tem um& ponta em S e outra

Seja k = maxi /(S). Como o algoritmo anterior, este também é dividido em k fmes. Em cada
fme é encontrado um aumento na solução atual. Seja FP-i as aresta escolhidas nas primeiras
p -- l fases, e vamos denotar .A U õ(S), com Á Ç .E por 'í.4(S) Assim, na fme p encontramos um
conjunto de arestas F' Ç .E -- FP-: ta] que se /(S) 2 p e l.5Fp.:(S)l então lõP(S) 2 1.
Então fazemos FP ' FP-: U F, para mantermos o invariante de que lâFp(S) 2 min(/(S), p) para
todos os subconjuntos S. Assim, ao final da última fase, o conjunto Rk é uma solução viável
p'-' (IP).

Cada fase pode ser vista como encontrar uma solução de baixo custo para o seguinte programa
inteiro:

forar
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min }l:.CZ. Ce#.

s«jeito a r(õ(S)) 2 h(S) S c T'
r. C {0, 1} e C EÜ,

onde -Eü -F -- PP': ' h(S) = 1 se e somente se /(S) 2 p e lõrP.:($)1
caso contra.rio.

O algoritmo em 3.3.2 continua válido. Relembrando:

p -- 1, e h(S) 0

Entrada: Um. Ermo não orientado G = (y. E), custos c. ? 0 nas arestas, e um conjunto de
requisitos r

Saída: Um conjunto de arestas F' viável para (IP)

01
02
03
04
05
06

Para toda aresta a C -B inicializa o grado residual
k :: max rij, í,.j C V

Para p de l até k
F = uncrossable(G, c,p, F)

Imprime -F

A função uncrossable sofre modificações na sua implementação, em relação ao algoritmo
anterior. São essas mudanças que tornam o algoritmo mais rápido.

Entrada: Um grato não orientado G = (y. -E), custos c. ? 0 nas arestas, o número p da
fase e um conjunto de arestas FP já escolhidas

Saída: Um conjunto de arestas -F' viável para (IPh)

oi r' -- g
02 {- 0
03 d(o) -- 0 para todo o c }'
04 Comentar o; .ZinpZicilamente /azerzdo Z/s - 0 para lodo S c V
05 C -- todos os conjuntos ativos O
06 Enquanto houver conjuntos ativos (ICI > 0)
07 { -i+l
08 Para todo vértice u de um conjunto ativo, incremente d(o) uniformemente de c

até que alguma aresta e{ = (u,w) € .Eü satisfaça d(u) + d(w) para e{ C õ(O') de algum
conjunto ativo C'

09 Comentário: /mpZácjtamente /acendo Z/c -- Z/c + e, para todo corÜunfo atado C
lO .F -- F U {ei}
11 Atualize os conjuntos ativos
12 Comentar o; Passo de limpeza
13 r'' -- F'
14 Desmarque todos os conjuntos que foram ativos nesta fase. Marque V
15 Para .j - { até l

16 Se ej é especial e a(ej) está desmarcado e óp,(.4(ej)) a dp,(C'(ej))
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17
18
19

F' -- F'' -- {ej}
Marque C'(ej)

Devolva F''

Conjuntos ativos serão definidos abaixo, mas têm o mesmo significado que tinham no alg(F
ritmo anterior. Aresta especiais, C'(e) e .Á(e) serão deânidos posteriormente no texto.

O algoritmo Uncrossable tem dois passos O primeiro produz iterativamente um conjunto de
arestas F. Em cada iteração, há um passo de seleção, e outro de adição de arestas. O segundo
passo é um passo de limpeza, em que arestas são removidas de F

O primeiro passo inicializa -F como vazio. Em qualquer ponto, um conjunto S é chamado
de violado se lóP(S) K h(S). Um conjunto S é atÍuo se for violado minimal (com relação a
inclusão). Os conjuntos violados têm a seguinte propriedade:

Lema 4.0.5 Se .A e B são c07Üunfos aDIados em algum ponto do aZgoMfmo, então ou .4 n B e
,4 U B são uioZados, ou Á \ -B e -B \ .4 são uáoZados.

A prova deste lema está em 3.1.2
Dizemos que o conjunto -A cruza -B se .4 n -B :# g, mas .4 Çê -B e -B Z .A. Vamos agora definir

um corolário do teorema 3.1.2. Uma família laminar de conjuntos .4 é tal que se .A, -B c .4 e
,4 n B / 0, então ou .4 Ç .B ou -B Ç .4, ou sda, .A e B não se cruzam.

Corolário 4.0.6 Seca UC o c07Üunfo de todos os corÜtintos atiuos /armados em todas as fera
iões. .Então UC é uma /amz2ía /animar.

4.1 Co«juntos ativos
Para encontrar os conjuntos ativos, é criado um grato em que a aresta (e, .j) tem custo rij. Nesse
grato, é encontrada uma árvore geradora má.xima 7'

Lema 4.1.1 Qualquer cozÜunfo que sat s/aça os regueMme7zfos de conecf idade das arestas em
T, satisfaz todos os reql eriTnentos rij.

Prova. Para qualquer requerimento rpq que não está em T, existe um caminho em 7' ligando
p a q. Seja p,k, ...,Z,q o caminho de p a q em T .Como 7' é uma árvore geradora máxima,
r,q $ min(r,k, ...,rZq) e, portanto, há pelo menos r.q caminhos diquntos em G entre p e q, se
unirmos os caminhos entre p, k, ..., Z, q.

Sdain Sc e V' \ Sc a partição do conjunto de vértices induzida pela remoção da aresta e da
árvore T. Os conjuntos violados da fase p devem corresponder aos cortes mínimos de valor p l
associados a uma aresta e = (s, t) de 7' tendo /(Sc) = r.t ? p. Nesse caso, temos também que
cada corte mínimo deve corresponder a um conjunto violado. Assim, qualquer conjunto ativo
deve ser um corte mínimo minimal (s,t) ou (t, s) para algum (s, t) C 7'.

Esses cortes mínimos minimais são mantidos durante todo o algoritmo. Para isso é mantido
para cada aresta (s,t) C 7', um fluxo s -- t de valor não maior que r.t. No início da fase p,
começamos com os fluxos computador na fase anterior e encontramos caminhos de aumento

n
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para cada aresta e de T até o valor p, se possível. Assim, na fase p, podemos detectar qualquer
aresta (s, t) de T para a qual o corte vale p -- 1, mas r.t 2 p. Durante todo o algoritmo, são
encontrados no máximo k caminhos de aumento para cada aresta de T, resultando em um tempo
de execução, em todas fases, de O(km'n) para manter esses fluxos, onde m' = min(kn, m).

Suponha que para uma aresta e = (s, t) c 7', o valor do corte é p -- l e r;t 2 p. .[nicialmente,
o corte mínimo minimal (s, t) é formado pelos vértices alcançáveis a partir de s no grato residual
de um fluxo máximo de s a t. O corte mínimo minimal (t,s) é equivalente. Esses cortes
formam uma família de O(n) conjuntos violados que contém todos os conjuntos ativos. Esses
conjuntos ativos podem ser obtidos dessa família em tempo O(n2), encontrando os conjuntos
minimais desta família. Isto pode ser feito mantendo-se, para cada vértice, o conjunto de menor
cardinalidade que o contém. Sempre que uma iteração adiciona uma aresta e = (u, u) ao conjunto
F', cada corte mínimo minimal é agudizado. Por exemplo, considere o corte mínimo minimal
(s, t). Se u é alcançável a partir de s então ü também é, e todos os vértices acessíveis a partir de
u por arestas residuais. Se t se tornar alcançável, então desconsideramos a aresta (s, t) até o fim
da fase. O tempo total em uma fase para atualizai um corte é o tempo de uma busca no grato
residual, e utiliza tempo O(m'). Assim, o tempo total para atualizar todas as arestas de 7' é
O(nm'). Para encontrar o novo conjunto ativo, se existir, que resultar da inclusão de uma aresta
(u,u), é feita uma busca em todos os O(n) candidatos a menor conjunto violado contendo u.
Esse conjunto será ativo se não contiver nenhum outro conjunto ativo. Esse busca tem custo de
tempo O(n). Assim, o tempo total para o processo de adição de arestas em uma fase é O(nm'),
o que nos dá um tempo total de O(knm') para este processo durante todo o algoritmo.

4.2 Seleção de arestas
Uma das maiores diferenças em relação ao algoritmo anterior é o processo de seleção de arestas.
A idéía deste procedimento é sempre manter uma solução viável Z/ para o dual da relaxação
linear de (IPh):

max E«« h(S)Z/;
sujeito a >1:s:.có(s) Z/s $ c e C .Eh

Z/s ? 0 SC K

O processo se inicia com Z/ = 0. Em cada iteração, 3/c, onde O é um conjunto ativo, é
aumentado em um valor c que seja o maior possível sem violar a desigualdade >1:s;.có(S) yS $ Ce
Com isso, a desigualdade será satisfeita com igualdade para alguma aresta e C .Eh na borda de
um conjunto ativo. Essa aresta é acrescentada à solução.

Como no algoritmo anterior, não é mantida a solução dual y, mas sim uma variável d(u) =
>..s:«csg/s para cada u C V. Assim, incrementar Z/c para cada conjunto ativo C' pelo maior
valor possível c, se torna equivalente a incrementar as variáveis d(u) para u c O' C C, onde
C é a coleção dos conjuntos ativos, pelo maior c possível sem violar d(u) + d(u) $ c.. para
e = (u, o) C .Eh, e na fronteira de algum conjunto ativo. Portanto, sendo a(u) = 1 se u está em
um conjunto ativo e a(u) = 0 caso contrário, temos

€ =: min
({,j )CEh :a({)+a(j)>0

aj - a({) - d(.j)
«({) + «(.j)
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As arestas acrescentadas são chamadas de l-aresta, se elas têm uma ponta em um conjunto
ativo e a outra fora de um conjunto ativo, e de 2-aresta se têm as duas pontas em conjuntos

A seleção da próxima aresta a ser inserida na solução utiliza uma estrutura de pacotes descrita
em l61, e um lema que permite que algumas arestas sejam ignoradas.

E utilizada também a noção de "hora" para as arestas, sendo que a hora é zero no início da
função Uncrossable, e é incrementada em c a cada iteração. É mantido um tempo de adição em
que uma aresta seria selecionada se os conjuntos ativos não mudassem. O tempo de adição de
uma aresta (u, u) que liga b conjuntos ativos no tempo t é definido como t(u,u) = t + lc.. --
d(u) -- d(u)l/b, sendo que d(u) e d(u) são os valores no tempo t e b - 0,1 ou 2; o tempo de adição
é oo se b = 0. O tempo de adição não muda a não.ser que o conjunto ativo contendo u ou u
mude. Assim, no tempo t, a aresta com menor tempo de adição é acrescentada a F'

E mantida uma partição dos vértices em a-conjuntos. Os a-conjuntos são definidos da se-
guinte maneira: Contraía todos os conjuntos ativos atuais e anteriores (anteriores na fase atual)
em super-vértices. Agora temos como vértices esses super-vértices mais os vértices que nunca
fizeram parte de conjuntos ativos. Um a-conjunto corresponde a uma árvore na floresta induzida
pelas arestas de f' nesses vértices. Todo vértice que nunca esteve em um conjunto ativo e não é
incidente a uma aresta de -F é um a-conjunto "singleton". Em qualquer momento, todo conjunto
ativo é um a-conjunto. Um a-conjunto que não é singleton nem um conjunto anualmente atino
é uma colação maximd de conjuntos anteriormente ativos, mais possivelmente um singleton.

ativos]

Figura 4.1: Exemplo de a-conjuntos. As linhas pontilhadas representam os a-conjuntos, en.
quanto as linhas cheias representam os conjuntos ativos anteriores

Notemos que entre as arestas ligando os mesmos dois a-conjuntos, podemos descartar todas
menos a de menor tempo de adição. Seja / Ç .E o subgrafo de G com essas arestas. Assuma
que na escolha da próxima aresta a adicionar, o processo de seleção quebra empates com uma
numeração fixa das arestas. Portanto, qualquer conjunto de arestas está totalmente ordenado
pelo tempo de adição, ou seja, a k-ésima menor aresta é única.

Seja .4(u) o a-conjunto contendo ur, e seja a o número atual de a-conjuntos. O algoritmo é
baseado no seguinte lema.
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Lema 4.2.1 F'üe uma iferação no Zoar uhále de Cíncrossab/e. Considere uma a7'esta (u,u) C
õ.(.4(u)) g« não e.tá enf« « 2k «..««. «e.[« de õ/(.A(u)). ntã. (u,«) «ão é «dÍci.n«d'
a F até qt&e Á(u) tenda mudado ou .4(u) te7zàa mudctdo ou a tenha diminua'do de k.

Prova. Suponha que (u,u) é adicionada a F' numa iteração em que nem .4(u) nem .4(u)
mudaram. Considere uma aresta (u', o'), uma das 2k menores arestas de õ/(.A(u)). Quando (u, u)
é adicionada a F', (u', u') não foi adicionada, pois Á(u) não mudou. Portanto o tempo de adição
de (u', o') aumentou, implicando (lue Á(o') mudou e, portanto, os 2k conjuntos distintos .A(o')
mudaram. Essas mudanças são resultado de unir vá.rios a-conjuntos incluindo os 2k conjuntos
.4(o'). Portanto a deve ter diminuído de k.

Graças a esse lema, podemos ignorar algumas arestas durante parte do loop while de Uncros-
sable. Para isso, o loop principal é dividido em subfases. Seja r um parâmetro a ser escolhido.
Toda vez que a decresce por r ou mais desde o início da subfase atual, uma nova subfase começa.
Vamos chamar alguma arestas de "acordadas" de ta] modo que o lema 4.2.1 implica que uma
aresta (u,u) que não está acordada nesta fase pode ser desconsiderada a não sür que .4(u) ou
.4(o) mudem. No começo de uma subfase, escolhemos as 2r menores arestas na borda de todos
os a-conjuntos. Toda aresta escolhida pelos a-conjuntos de suas duas pontas será inicialmente
uma aresta acordada.

D

4.2.1 Estrutura de dados para a seleção de arestas
Para manter a lista de arestas acordadas, serão utilizadas filas de prioridade. A entrada de uma
fila de prioridade é uma aresta acordada que liga dois a-conjuntos, e a prioridade dessa aresta é
seu tempo de adição. As arestas acordadas incidentes a cada a-conjunto são particionadas em
"pacotes" de no máximo log n arestas cada. Um dos pacotes é chamado de "pacote crescente" e os
outros de "pacotes comuns". Cada pacote é uma fila de prioridade. Cada aresta acordada ligando
dois a-conjuntos está em dois pacotes, um para cada ponta. Além dos pacotes, é mantida uma
outra fila de prioridade D. Uma aresta é colocada em -D se for o mínimo de seus dois pacotes,
e esses pacotes são comuns. Tãs arestas são chamadas de "duplamente mínimas". Isso implica
que a aresta com menor tempo de adição é a aresta mínima de D ou a aresta mínima de um
pacote crescente.

4.2.2 F'uncionamento do algoritmo
No começo de cada subfase, são escolhidas as 27' menores arestas na borda de cada a-conjunto.
Uma aresta que é escolhida nm suas duas pontas está acordada. Essas arestas são organizadas
em pacotes, e as duplamente mínimas são colocadas em 1). Para selecionar uma nova aresta
e para F', é escolhida a menor aresta entre o mínimo de -D e dos pacotes crescentes. Seja .4
o novo a-conjunto criado pela adição de e a F'. As arestas incidentes aos vértices de Á são
excluídas dos seus pacotes e de 1). Se essa remoção criar novas arestas duplamente mínimas,
estas são acrescentadas a .D. Com isso todos os pacotes correspondentes a ,4 ficam vazios, então
um novo pacote crescente é ínicializado. Para escolher as arestas acordadas incidentes a ..4,
examinámos todas as arestas incidentes a .4. As arestas paralelas entre .4 e outros a-conjuntos
são descarnadas, mantendo sempre a menor. As 2r menores arestas incidentes a .4 que não foram
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descarnadas são marcadas como acordadas. Essas arestas são adicionadas aos pacotes crescentes
das suas pontas (uma delas sendo o próprio .4). Quando um pacote crescente chegar a logo
arestas, ele se torna ordinário, um novo pacote crescente é criado, e uma entrada em 1) é criada
se tivermos uma aresta duplamente mínima. O lema 4.2.1 justifica ignorarmos as arestas não
acordadas.

4.2.3 Custo de tempo do algoritmo
Para qualquer a-conjunto .4 no máximo 3r arestas de õ(.A) são acordadas. Note que no máximo
2r arestas são acordadas quando um a-conjunto é inicializado. Em cada iteração, no máximo
uma aresta de õ(.Á) é acordada. Como temos no máximo r iterações, então no máximo mais r
arestas são acrescentadas após a inicialização. Assim, qualquer a-conjunto tem no máximo i;gE
pacotes em qualquer ponto de uma subfase.

Pela observação acima, uma iteração que decresce o número a de a-conjuntos em .j remove
no máximo O(.jr) arestas de pacotes e no máximo O(i#=) arestas de -D. Assim, todos os passos
de adição removem um total de O(nr) arestas de pacotes e O(i:l=;) de D, para um tempo total
de O(nr log Ioga + nr) = O(nr log log n) para todas remoções, lembrando que os pacotes têm no
máximo Ioga arestas e /) tem no máximo n arestas. O tempo para M inserções é igual, pois no
máümo O(nr) arestas entram em pacotes, e no máximo O(Í;l=) arestas entram em O. Assim,
o tempo total para inserir arestas deve ser também O(nr log logo).

Por fim, temos no máximo f subfmes. Com a se]eção em tempo linear, podemos montar
os pacotes e 1) com tempo adicional O(m) no início de qualquer subfase. É necessário tempo
amortizado O(n) sempre que um& aresta é selecionada para o descarte de arestas paralelas,
examinando as arestas incidentes a Á e atualizando .A(u). Portanto o tempo total é O(n' +
!T + nr log Ioga). Escolhendo r = #i;i=ã=, temos um tempo total de O(n(n + v;iilit;g ogn))
para a seleção de arestas.

4.3 Processo de limpeza
Para descrever o novo método de limpeza, precisamos de algumas definições preliminares. Vamos
começar supondo que a função não-cruzável h considerada é tal que nunca são criados novos
conjuntos ativos durante umâ fase. Assim que uma aresta na fronteira de algum conjunto ativo
O é selecionada, então (; não é mais ativo. Neste caso, haverá no máximo ICI iterações no passo
de adição de arestas.

Seja .F o conjunto de arestas adicionadas. -F é uma floresta em um grato com cada conjunto
ativo contraído em um nó, e mais alguns nós. Essa floresta "cresce" quando novas arestas são
acrescentadas a F'. Um novo nó em uma árvore já existente é criado quando é acrescentada
uma l-aresta que tem um ponta em um conjunto ativo, que será o novo nó, e a outra ponta em
um conjunto que já foi ativo, ou seja, um nó já existente. Se acrescentarmos uma l-atesta que
tem uma ponta em um conjunto ativo e a outra não está em um conjunto que já foi ou ainda
é ativo, é criada uma nova árvore. O mesmo ocorre com uma 2-aresta, que tem as dual pontas
em conjuntos ativos.

As arestas que interessam no processo de limpeza são as l-aresta e tais que as arestas
acrescentadas após e formam uma árvore geradora exatamente dos conjuntos que estavam ativos
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imediatamente antes da adição de e. Essas arestas são chamadas arestas especiais.
O conceito de arestas especiais pode ser generalizado para o cmo em que novos conjuntos

ativos são criados. Para isso, as arestas e os conjuntos ativos são particionados. Sda UC a
coleção de todos os conjuntos ativos criados em todas as iterações do algoritmo, mais y. De
acordo com o corolário 4.0.6 UC é laminar. Definimos uma árvore 7' baseada em UC, com um
vértice uc para cada C' C U(7. Então fazemos uc ser pai de uo na árvore 7' se O' é o menor
conjunto em UC' que propriamente contém D. Seja D(C) a coleção de conjuntos correspondentes
aos filhos de oc em T. A coleção .Z)(C') pode ser pensada como uma classe de equivalência de
conjuntos ativos. Para cada aresta e, sda C(e) o menor conjunto C' € UC que contém ambas as
pontas de e. O conjunto de todas as arestas de F' para os quais a(e) = C' é denotado por Ec. As
arestas em .rb podem ser pensadas como uma classe de equivalência de F. O comportamento
das aresta de Fc nos conjuntos ativos em D(O) será como no caso acima em que nenhum novo
conjunto ativo é chamo. Seja .4(e) a coleção (ios conjuntos em D(O(e)) que estão ativos logo
antes de e ser selecionada.

Observação 4.3.1 Para qzta/quer vértice uc em T, lojas as arestas em /b devem ser selecto
-d« "*" g«e «m« «e.t. e«. õ(O) .d. «Zecá-«d«.

Prova. Suponha que a afirmação seja falsa, e que em alguma interação uma aresta em
õ(C') é selecionada antes de alguma aresta em Ec. Como nem todas as arestas em Ec foram
selecionadas, algum C'' C C deve estar ativo. Mm como uma aresta em (5(0) foi selecionada, (y
nunca se tornará um conjunto ativo, uma contradição.

D

Digamos que um conjunto de arestas /l forma uma árvore geradora em uma família de
conjuntos de vértices diqjuntos {(%lE::: se cada ponta de cada aresta de H está em algum (L e
.17 forma uma árvore geradora no grato com cada Cí contraído a um nó. Então e é especial se
ê uma l-aresta e se as arestas adicionadas a /b(.) depois de e formam uma árvore geradora nos
conj«ntos em Á(e).

O processo de limpeza consiste em olhar as arestas de -F na ordem inversa em que foram
selecionadas. Sda .A(e) = Ucc.4(.) C' O processo de limpeza remove a aresta e de F' se e for
especial, nenhuma outra aresta de .rb(.) já tenha sido removida, e todas as arestas restantes de
F' em õ(C'(e)) também mtdam em õ(Á(e)). A a'esta e «ão é remo«ida se C(e) = V

4.3.1 Implementação do processo de remoção
Para a implementação, serão utilizadas uma árvore 7' e arborescências zc. A árvore 7' é uma
modificação da árvore T. Para montar T, são criados nós filhos adicionais para cada nó interno
oc da árvore representando o conjunto de vértices em (7 que não estão em outros filhos de oc

Para cada nó oc em 7' é construída uma arborescência rc. Um "branching" é uma floresta
direcionada na qual todo nó tem grau de entrada no máximo 1, e uma arborescência é um "bran-
ching" conectada. Com as arestas de /b, é formado um 'cbranching" /3C nos nós correspondentes
aos filhos de C' em T. Um arco (u.4, ua) é criada para cada aresta e C Ec quando e está na borda
dos conjuntos .4 e -B. Para as 2-arestas, a direção do arco pode se qualquer uma, enquanto para
as l-aresta, o arco é direcionado para o conjunto ativo que o define. Esses arcos formam um
"branching" pois duas arestas de F não podem ser direcionadas para o mesmo conjunto ativo.
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Ele pode ser convertido a uma arborescência zc se adicionarmos um nó conectada a todas as
raízes do "branching". Tanto a árvore T quanto as arborescências rc podem ser facilmente
construídas no passo de adição de arestas.

Observação 4.3.2 ZIÃma .Z-aula e em Ec rcom C' = (-7(e)J é especáa/ se e somente se todas as
arestas de Fc adicionadas o, Tc depois de e for.m,am uma ürborescência com Q cabeça de e como

Prova. A prova segue da definição de aresta especial. Uma l-aresta e é especial se e
somente se todas m arestas de /b adicionadas depois de e formarem uma árvore geradora nos
conjuntos ativos correspondentes aos filhos de oc, e essa árvore geradora faz com que zc seja
uma arborescência direcionada da cabeça de e ja que sempre que uma l-aresta é direcionada
pala um nó correspondente a um conjunto ativo, todas as arestas adicionadas após ela devem
ser direcionadas para fora desse nó.

Para encontrar as arestas especiais em tempo O(n), cada conjunto ativo C c UC é conside-
rado na sua vez. Suponha que .rb contenha as arestas ei, ...,et. onde ei foi adicionada antes
de ej se { < .j. Seja Zi o primeiro ancestral comum das cabeças de e{, ..., et em zc. Assim, uma
l-aresta e{ é especial se e somente se Zi é a cabeça da aresta e{ em zc. Todos os Zi podem ser
encontrados em tempo linear se as arestas forem processadas em ordem reverso, marcando os
nós ano caminho até o ancestral e parando no primeiro nó já marcado.

O processo de limpeza é implementado com uma busca de cima para baixo na árvore 7
Seja /'" o conjunto de arestas o conjunto de arestas que sobraram após um processo de limpeza
que funciona com uma busca de cima para baixo. Em cada nó uc de 7, as arestas de /b são
processadas em ordem reverso à que elas apmecem em F', detectando e possivelmente removendo
uma aresta especial de /b, de acordo com as condições da seção anterior.

D

Lema 4.3.3 F'" = F''

Prova. A remoção de uma aresta e de Ec depende apenm das arestas em Ec e (5P(O), e
Meta somente a remoção de arestas em Ec e Fo, para n6s -D com e C õ(1)). Tal conjunto Z)
deve ser um descendente de uc em 7', e qualquer nó u..l tal que todas as aresta de (5P(C') estão
em -rh deve ser um ancestral de O. Pela observação 4.3.1, todas as arestas de .rb ocorrem em
F antes de qualquer aresta em õ(G) e após qualquer aresta em Fo, sendo oo um descendente
de uc. Portanto o conjunto de arestas F'" será o mesmo que F''

Chamamos um filho oB de oc marcado se existe uma arestas ja processada mas ainda não
removida que está nas bordas de B e C'.

D

Lema 4.3.4 ZI/ma aula especial e C .rb é remoüda na busca de cima para bafio em 7 se e
somente se ela for Q aresta apecial de maior pro.fundidade em 'rc cuja cabeça é um ancestra! em
Tc de todos os $1hos marcados de uc

Prova. Lembrando que, ao considerarmos as arestas de Ec em ordem reversa à ordem em
que foram adicionadas, uma aresta especial e é removida de /b se e somente se nenhuma outra
aresta especial tenha sido removida e todas as arestas restantes em õ(C') também estão em
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õ(.4(e)), onde .Á(e) é a união dos conjuntos em .4(e). Para qualquer aresta especial e de Ec,
os conjuntos em .4(e) correspondem exatamente aos descendentes da cabeça da aresta e em zc
Assim todas as arestas restantes em õ(O') também estão em â(.4(e)) para a aresta especial e se
e somente se a cabeça de e for um ancestral em zc de todos os filhos marcados de uc. Como
todas as arestas em .rb adicionadas depois de uma aresta especial e devem ser arestas em rc
entre os descendentes da cabeça de e, a profundidade das arestas especiais em zc é estritamente
crescente com relação à ordem em que as arestas especiais foram escolhidas para a solução.
Portanto o aresta especial em zc cuja cabeça é um ancestral em zc de todas os filhos marcados
de uc é exatamente a aresta que será removida.

O procedimento funciona da forma descrita a seguir. E msumido que quando o nó oc for
visitado, todos os filhos de uc que devem foram corretamente marcados. Assumindo isso, o
lema acima permite que uma aresta especial que será removida possa ser detectada enquanto
as arestas especiais de .rb são determinadas. Assim que for decidido qual aresta especial de /b
deve ser removida (se houver alguma) e quais arestas manter, para cada aresta e = (u, o) C Ec
que é mantida, os nós nos caminhos em 7' das folhas u e u até o seu ancestral comum uc (sem
incluir o próprio uc) são marcados. Este procedimento pode marcar erradamente alguns filhos
de oc, mas isso não importa, pois as arestas de .r?c já foram processadas. Para que este processo
de marcação de nós tenha tempo linear, a, marcação de um caminho para antes de alcançar uc
se for encontrado um nó já marcado. Essa estratégia é válida pois a busca é feita de cima para
baixo em T, e se um nó uo no caminho para uc está marcada, então também estão todos os
ancestrais de uo até uc. Essa busca de cima para baixo também garante que quando um nó uo
é alcançado, todos os seus filhos que devem ser marcados estão marcados. Assim, o tempo de
execução de todo o processo de limpeza é O(n).

n

4.4 Custo total do algoritmo
Somando o custo da escolha dos conjuntos ativos, O(nm') =0(kn') ao custo do processo de
seleção e adição de arestas, O(n(n + v;iiW)), com m =0(n'), ao custo do processo de
limpeza, O(n), temos (lue o custo total do algoritmo Uncrossable, isto é, o custo para umã fase,
é O(n(kn + nvlõãBoéE)). Multiplicando pelas k fases, temos um custo total do algoritmo de
0(kn(kn + n~/W)) -0(k'n'+ kn\W).

4.5 Exemplo de funcionamento do algoritmo
A seguir, um exemplo de como o algoritmo funciona, primeiro o processo de escolha de arestas,
e por íim o processo de limpeza.

Na figura 4.2 vemos um exemplo de inserção de arestas. Nessa figura, as caixas correspondem
aos conjuntos ativos, e as linhas são as arestas de F. Apenas as arestas e4 e e8 são 2-arestas.
Todas as outras são l-arestas. Vamos analisa.las uma a uma.

e el: C(el) é o conjunto da esquerda no quadro 7. Assim, .4(el) corresponde a todos os con-
juntos ativos do quadro l que estão "dentro" de C(ei). Note que .f%(.i) ' {el,e3,e5,e6},

42
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Figura 4.2: Um exemplo do processo de inserção de arestas

sendo que e3, e5 e e6 foram adicionadas após ei, e formam uma árvore geradora nos con
juntos em .4(ei). Portanto, ei é especial.

e e2: C(e2) é o conjunto da direita no quadro 5. Assim, .4(e2) corresponde a todos os
conjuntos ativos do quadro 2 que estão "dentro" de (7(e2). Note que /b(e2) ' {e2,e4},
sendo que e4 foi adicionada após e2, e não forma uma árvore geradora nos conjuntos em
.4(e2). Portanto, e2 não é especial.

e e3: (7(e3) é o conjunto da esquerda no quadro 7. Assim, .4(e3) corresponde a todos os
conjuntos ativos do quadro 3 que estão "dentro" de C'(e3). Note que /b(eS) ' {el, e3, e5, e6},
sendo que e5 e eõ foram adicionadas após e3, e não formam uma árvore geradora nos
conjuntos em .4(e3). Portanto, e3 não é especial.

. e5: C'(e5) é o conjunto da esquerda no quadro 7. Assim, .4(e5) corresponde a todos os
conjuntos ativos do quadro 5 que estão "dentro" de (J(eS). Note que .rb(«) - {ei, e3, es, e6},
sendo que e6 foi adicionada após ei, e forma uma árvore geradora nos conjuntos em .4(es).
Portanto, es é especial.
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. eo: C(e6) é o conjunto da esquerda no quadro 7. Assim, .4(e6) corresponde a todos os
conjuntos ativos do quadro 6 que estão "dentro" de C(e6). Note que .Z;b(.) = {ei, e3, e5, e6}.
Como nenhuma delas é adicionada após e6, e .4(e6) tem apenas um conjunto, temos uma
árvore geradora. Portanto, eõ é especial.

8 e7: C'(e7) é o conjunto da esquerda no quadro 8. Assim, .4(e7) corresponde a todos os con-
juntos ativos do quadro 7 que estão "dentro" de C(e7). Note que lb(«) - {ei, e3, e5, e6, e7}.
Como nenhuma delas é adicionada após e7, e ].(e7) tem apenas um conjunto, temos uma
árvore geradora. Portanto, ez é especial.

Quadro l

ee

e3 e7e e
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..:b
e4

e8

Figura 4.3: Um exemplo do processo de limpeza

Na figura 4.3, é mostrado o processo de limpeza, após a seleção de arestas mostrada na
figura 4.2. Como o processo de limpeza trabalha com as arestas especiais, na ordem inversa em
que foram inseridas, a possível remoção se dá nesta ordem: e7,e6, es,ei. Os quadros de l a 4
correspondem à situação logo antes da possível remoção de ez, e6, es, ei, respectivamente.

No quadro 1, a caixa mostra C'(er), e os vértices brancos representam os vértices em 4(ez).
Do mesmo modo estão representados C'(e6) e .4(e6) no quadro 2, C(e5) e .4(e5) no quadro 3 e
C'(el) e .4(el) no quadro 4.

A aresta e7 é removida, pois nenhuma outra aresta de .rb(.) ja foi removida, e e8, a única
«wta em õ(O'(e,)) também wtá em õ(.4(e,)).

Já a aresta eo não é removida, pois e8 C .5(0'(eÕ)), mas e8 « 'i(.A(e6)).
A aresta e5 é removida, pois nenhuma outra aresta de /b(.) já foi removida, e e8, a única

,«esta em õ(C'(e.)) também está em õ(.4(e.)).
A aresta el não é removida, pois e5 C Ec(.i) já foi removida.
A figura 4.4 mostra o resultado do algoritmo.
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Figura 4.4: O resultado final
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Capítulo 5

Uma variante do problema

Vamos agora apresentar uma variante do problema. Até agora, sempre procuramos caminhos que
fossem disjuntor nas arestas. Nesta variante será exigido que esses caminhos sejam disjuntor nas
arestas e num subconjunto dos vértices. Esse problema é conhecido como eZemenf connect u f3/
surüuable network design praz)/em (ELC-SNDP) j131. Nesta versão, os vértices são separados
em dois tipos, terminais e védicas de SfeÍner. Os vértices de Steiner, msim como as arestas, são
os que podem falhar, e portanto os caminhos devem ser disjuntor neles; esses são os elementos.
Para cada par de terminais, u e u, temos um requerimento de conectividade r.., e o problema
consiste em encontrar um subgrafo de custo mínimo ta] que, para cada, par de terminais, u e u,
mesmo com a falha de r.. -- l elementos, ainda exista um caminho entre u e u.

Um exemp]o poderia ser a ligação e]étrica de uma cidade, na qual alguns pontos importantes
como hospitais devem ser tolerantes a falhas (seriam os terminais), enquanto residências podem
sofrer falhas (vértices de Steiner) .

O problema é c]aramente ./VP-difícil, pois se o conjuntos de vértices de Steiner for vazio
temos exatamente o problema dos capítulos anteriores.

O algoritmo que obtém uma solução aproximada para este problema deriva dos algoritmos
vistos anteriormente. Uma outra forma de abordar o problema é utilizar um método de erre.-
dondainento das soluções para a relaxação linear do problema, abordado por Fleischer, Jain e
Williamson [SI.

Vamos dar uma definição mais formal do problema.
Sda G = (y. E) um grato não-direcionado com custos não negativos c. para toda aresta

e C -E. O conjunto de vértices y é particionado em dois conjuntos diquntos S e R. S é o
conjunto de vértices de Steiner, e R é o conjunto de terminais. Para quaisquer dois vértices
u,u € R temos também um requerimento de conectividade r.., ou seja, mesmo que falhem
r.. -- l elementos de S U E, ainda existe pelo menos um caminho ligando u a t;.

O problema pode ser modelado pelo seguinte programa inteiro:

min E..Zc.z.
sujeito a E..õ.~.W) z. 2 /(S) -- l-41 VÁ ç SU E,-B ç V \ ..'l

z. C {0, 1} e C E,

onde õa\.4(-B) representa as arestas de G \ .4 com uma ponta em B e outra fora de B e
/(S) = m«.:«,jÍS ':j
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A relaxação linear é obtida relaxando-se a condição n. c {0, 1} para z. 2 0. Assim, o dual
da relaxação linear pensa a ser o seguinte:

max EÁÇsu',BÇ«\Á(/(B) -- l.AI)Z/-
sujeito a }l:B.4:.,IÇSUE,BÇI'\A,eeóC\.4(B) gn'{ $ Ce Ve C -E

yB,.l? 0 VÁ Ç S U E,B Ç V''\.4

Seja OPT o valor da solução ótima do programa inteiro, ou seja, a solução ótima do problema
Peia teorema fraco da dua[idade, qua]quer so]ução deste dual é um ]imitante inferior para OPT.

5.1 Descrição do algoritmo
A descrição em alto nível do algoritmo é semelhante à dos dgoritmos anteriores. Sda H umà
solução parcial para o problema. Uma solução parcial é o conjunto de arestas já selecionadas
para fazer parte da solução. A deficiência de uma restrição é definida como a diferença entre o
dado direito e o lado esquerdo. Somente restrições não satisfeitas têm deficiências positivas. A
deficiência de um conjunto -B Ç y é definida como a maior deficiência de uma restrição na qual
B está envolvido.

Assim como nos algoritmos anteriores, este também está dividido em k fases. Se numerarmos
as fases de k a 1, no início da fase p a deficiência de um conjunto pode se no máximo p, e ao
final da fase, pode ser no máximo p 1. Assim, ao final da fase l temos uma solução viável.

Seja H a solução parcial no início da fme p. A função h é de6nida como h(B) = 1, se a
deficiência de -B é igual a p, e h(B) = 0, caso contrário.

Seja I'x(S) o conjunto dos vértices de Steiner que não estão em S mas têm um vizinho em
$, considerando as arestas H. Seja (íx(S) o conjunto de arestas de H que têm uma ponta em
S e outra em R \ S, onde R é o conjunto de terminais. Por fim, a t/ z nAança de elementos do
««j-t. S c.m «Z.ção « g,a/o # como cH(S) = 1'H(S) U õH(S).

O programa inteiro (IPh) que é resolvido na fase p ê o seguinte:

min >ll:.CZ. cez.

sujeito a }l:..ó.\..(.) z' -- h(S) S Çy
#. C {0, 1} e € EÜ

E o dual da relaxação linear desse programa inteiro é o seguinte

ma* EsçV h(S)3/s

sujeito a )ll;S:Ceda\.a(s) Z/s < Ce Ve C EÜ
yó2 0 VS Ç V'
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5.1.1 O algoritmo para uma fase
Em cada fase, é executado o algoritmo abaixo. Note que ele é muito semelhante aos algoritmos
dos capítulos anteriores, com pequenas adaptações.

01 F-ü
02 {-0
03 d(u) -- 0 para todo o c V
04 (7omenfáráo; .rmp/ácifamente /agenda Z/s - 0 para todo S C l/
05 Enquanto houver conjuntos ativos
06 d --- { + l
07 Para todo vértice u de um conjunto ativo, incremente d(o) uniformemente de c

até que alguma aresta e: = (u, «,) C -Eh -- (cH(S) U F') satisfaça d(u) + d(«,) = c«« para ei C õ(C')
de algum conjunto ativo C

08 (7ornentár o. ]lztpZic lamente /agenda gc - Z/c + c, para todo c07%junto atino O
09 F' -- F U {ei}
10 Atualize os conjuntos ativos
ll Comentado; Passo de /{rnpeza
12 F'' -- F'
13 Para .j - { até l
14 Se F' {ej} satisfaz h
15 r'' -- F' {ej}
16 Devolva F''

Lema 5.1.1 Seja .Hk + 1. 0 aZgoMfmo é uma 2.17k-aproximação para o proa/ema

Para provar este lema, precisamos de algumas definições, dadas a seguir. Após essas defini-
ções, teremos a prova deste lema.

A partir deste ponto, H é um& solução parcial obtida ao final da fme p + 1, e { uma iteração
do loop while do algoritmo, que será chamada de iteração corrente. Seja / qualquer solução
para a fase p. Com isso, alguma definições são dadas a seguir.

Dois co«juntos ..4, B Ç V' se cruzam em relação a cHU/ se Á g B, -B gl .A, Án(-BueHU/(J?)) :/
ç) e B n (Á u cHU/(.4)) # g.

Uma família de subconjuntos de V é laminar em relação a cHU/ se nenhum par de conjuntos
dessa família se cruzarem em relação a cHU/.

Essa definição é mais forte que a definição usual de família laminar, dada no capítulo 3, pela
qual uma família de conjutos é laminar se para quaisquer conjuntos Á e .B da família ou .4 Ç .B
ou .B ç ,4 ou .4 n .B = 0.

Sejam F o conjunto de arestas devolvido pelo algoritmo na fme p, C a coleção de conjuntos
ativos na iteração corrente, e y o conjunto de arestas e C F' para as quais existe um C' c C tal
que e € õC\.,,(a)(.B). Para cada aresta e C y, é definido um cona'unto festemunAa Wc Ç V', que
segue as seguintes condições:

. ICH./.F(We)l = /(We) -- P + l;

. I'"U'UF\{.}(Wc)l /(Wc) - P
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Cada aresta e C y deve ter um conjunto testemunha, pois pela construção do allgoritmo,
/ U .F \ {e} não é uma solução viável, e portanto deve existir algum conjunto violado W. que é
um conjunto testemunha. Uma /amz#áa festernunàa para y é uma família de subconjuntos de V
que contém exatamente um conjunto testemunha para cada aresta em y

Há três condições que devem ser mantidas durante qualquer iteração:

. Nenhum conjunto ativo em relação a / cruza (com relação a cl:ru/) nenhum outro conjunto
n t.iyn pm Fnlní'ãn n r

e Os conjuntos ativos em relação a / podem ser calculados em tempo polinomial

e Existe uma família testemunha para y

Para provar que estas condições são válidas, precisamos de algumas definições e teoremas.
Seja p : 2l' --, Z+. p é dita cHul-submodular se p(V) = 0 e, para todo Á,B Ç V, as

seguintes condições valem:

. p(4)+p(B)? p(ÁU B)+p(Án B)

. P(.4) +9(-B) ? P(Á\ B\cHU.(-B))+ P(-B \ .A\cHU.(.4))

Lema 5.1.2 lcHU/l é cHU/-st&ómoduZar

Prova. E preciso provar que as duas desigualdades que definem fHU/-submodularidade
são válidas. A primeira vale pois a contribuição de qualquer elemento para o lado esquerdo
da desigualdade é pe[o menos a mesma contribuição desse e]emento para o lado direito. Para
a segunda desigualdade a prova é semelhante, exceto quando existir uma aresta uu, u C R,
o c sn.4 n .B e ou u C .4\ -B\cHU/(B) ou u C B \ .4 \cHU/(.A). Neste caso, u contribui somente
para o lado direito da desigualdade. Mas, para compensar, a aresta uu contribui apenas para o
lado esquerdo.

Seja p : 2v --' Z+. p é dita fracamente cwu/-supermodular se p(y)
.4, B Ç V, pelo münos uma das seguintes condições vale:

D
0 e, para todo

. p(Á) +y(B) $ 9(.'luB) +- p(Án B)

. P(Á) + P(.B) .$ P(Á\-B \cHU.(-B))+P(.B \ .4 \cH./(..4))

Lema 5.1.3 /(-B) mmieB.j(B rij é fracamente cnur-supermodutar.

Prova. Como cHU/(.B) não contém um vértice requerido /(.4 \ -B \ cHU/(-B)) = /(.4 \ -B) e
/(B\.4\cXU/(.4)) = /(B\-A). Isto reduz o problema a mostrar que / é fracamente supermodular.
Como / é uma função própria, então valem M seguintes desigualdades:

. m«'{/(.4 \ -B),/(Án .B)} 2/(.A)

. m«.{/(.B \ .'1), /(-4 U -B)} m«'{/(B \ .4),/(}' \(.4 U B))} ?/(y \ Á) /(A)

. m«.{/(B \ Á), /(Á n B)} 2 /(B)
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. m«.{/(.4 \ -B),/(.4U B)} {/(.A\ -B),/(V \(ÁUB))} 2/(}' \.B)

Se o mínimo entre/(.A\-B), ./(Án B),/(B\.A) e/(.An-B) for ./'(.4\ J?), somamos a pümeira e
a quarta desigualdades, obtendo/(Á) +/(-B) $ maxi/( 4\B),/(.An -B)} +m«.{/(.4\ B),/(.AU
-B)} = /(.4 n -B) + /(.4 U B). De forma análoga, se algum dos outros co-juntos for o mínimo,
comamos duas das desigualdades, sempre obtendo uma das condições desejadas.

D

Teorema 5.1.4 Se .4, B Ç y são üo/aços com rezam(ío a /, então ou .,4 n B e .4 U B também
.ã. «{oZ.d«, - .A \ -B \ .HU,(-B) ' B \ .A \ .HU.(.A) t.mbé«. .âo «{o/.'Z".

Prova. Como 4 e .B são conjuntos violados, suas deficiências são iguais a p, que é a
deficiência máxima nesta fase. Assim: '

2p(.4) - lcHU/(Á)l)+(/(B) - lcmu/(-B) )
(/(.4) +/(B))(lcHU/(Á) - lcHU/(B)l)

Como F' é fracamente cHU/-supermod«Im, ou ./'(Á) -- /(B) $ /(.4n B) +/(.4u.B) ou /(.4) --
/(B) $ /(.4 \ -B \ cHur(-B)) -- /(.B \ .A \cxu/(-4)). Suponha que a primeira desigualdade é válida

Por cWU/-submodularidade, temos que lcmu/(.A) + lcXul(-B) ? lcHU/(.4 n B)l + lcxu/(.4 u -B)l
Assim,

2P $(/(.4nB)+/(4uB)) -(lcHU/(-AnB)l - lcxu/(.4uB)l)
(/(Ánp) - lcxu,(HnB)l)+(/(4uB) lcHU.(.AUB)l)

$ 2P.

A última desigualdade resulta do fato de nenhum conjunto ter deficiência maior que p. Como
(/(-A n B) -- lcxul(.4 n -e)l) + (/(.4 u B) -- lcXU/(.A U B)l) é « máximo e no mínimo 2p, então
é exatamente 2p. E isso só é possível se .4 n .B e .Á U B forem violados.

Da mesma forma, se /(.4) /(B) $ ./(Á \ -B \ cW./(B)) /(B \ ,4 \ cxu/(.4)), então
.4 \ B \ cHU/(B) e B \ .4 \ eHU/(Á) são violados.

O teorema implica o seguinte corolário, que prova a primeira condição.
D

Corolário 5.1.5 .Nenhum c07%junto üo/ado cinza corri re/anão a cHU/ algum conjunto afÍuo

Prova. Se um conjunto violado .4 cruzar um conjunto ativo B, então, pelo teorema, ou
.,'l n B ou B \ -Á \ cHur(.4) é violado também, o que contradiz a minimalidade de l?.

Desse corolário pode-se concluir que os conjuntos ativos são diquntos e, portanto, cada vértice
está em no máximo um conjunto ativo. Considere uma rede ©m # U /, onde as capacidades
de cada aresta e de cada vértice de Steiner é l e a capacidade de cada terminal é in6nita. Um
vértice u estará em um conjunto ativo se existir um vértice u tal que o corte mínimo u -- o tem
capacidade r.. -- p. O conjunto ativo no qual u está é o corte mínimo minimal (sob inclusão)
u -- o. Tal corte pode ser encontrado em tempo polinomial utilizando uma rotina de fluxo
máximo. Isto prova a segunda condição.

Agora falta mostrar a terceira condição.

n
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Teorema 5.1.6 Há urna .Êimz2{a lestemu7zàa para y

Prova. Dada uma família testemunha, suponha que dois conjuntos W. e W.Í cruzam, e
cruzam em relação a cHU/UF. Sejam X e y dois conjuntos obtidos do teorema 5.1.4. W. e W/
serão substituídos por conjuntos X. e y/, e esses conjuntos serão as testemunhas para as arestas
e e /. Quando o primeiro caso do teorema 5.1.4 é válido, X. = X e y/ = y. Quando o segundo
caso é válido, X. = 1,ye \ W.r e y/ = W.Í \ W.. E preciso mostrar que X. e y/ são testemunhas
para e e /

Como W. e W/ são testemunhas, temos que:

cHU/up(wl.)l + lcHU.u,(w/) /(Wc) + /(W/) - 2P + 2

Pela fraca cHU/up-supermodularidade de / e pela cHU/up-submodularidade de lcHU/UP, temos
que

'xu.up(x)l -- lcxu.u,(}''')l /(X) + /(}'') - 2P + 2

Como F U / é uma solução viável para esta fase, a equação acima implica que lcHU/UP(X)l
/(X) -p+ le lcHU/UP(}'')l -p+ l.

Considere a aresta e. Aplicando a definição de testemunha para e temos que

'"u'uP\l'}(W.)l + ICXU/UP\{.}(W/)l $ ./(We) + /(W/) 2p + 2

Pela fraca cHU/UF\leJ-supermodularidade de / e pela e;Hulup\{.}-submodularidade de lcHuluF\le} ,
temos que

lcHU.up\{.}(x') l + lcHU.u,\{.}(}''')l .$ /(x') + /(}''') 2p + 2,

sendo que X' e y' são obtidos da mesma forma que X e y, trocando cHU/ur'-supermodularidade
por cHU/UF\tel-supermodularidade.

Pela viabilidade de #, lcxuruP\{.}(X')i ? /(X') -- p e lcHU/UP\{.}(y')l ? /(y') -- p. Então
pelo menos um entre X' e y', digamos X', lcnu/UP\{.}(X')l = /(X') -- p. No cmo de X e X'
serem o mesmo conjunto, então X é uma testemunha para e, e temos X. = X = X'

No caso de X e X' serem diferentes, temos duas possibilidades:

eX W/ -- cKU/UP(W/) e X' = Wc W/ -- CHU/UF\{.}(W/);

eX We -- cHU/UF(Wc) e X' = W/ Wc CHU/UF\{.}(We);

Qualquer que seja o caso, X' é uma testemunha para e, e então X. = X'. O mesmo processo
é aplicado com / para obter uma testemunha y/.

n
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5.2 Prova do lema 5.1.1
Precisamos de mais um teorema e um lema para provar o lema 5.1.1

Teorema 5.2.1 E possa'ueZ erzconfrar uma se/tição u áue/ / para rllP J e uma solução üát;e/ y
para o dual de Í7Pü) faZ que c(.r) $ 2 EBÇV A(B)Z/B.

Prova. Dadas as condições da seção anterior, a prova segue da prova do lema 3.0.2.

Sda Z/ como no teorema acima. Seja gB,4 = Z/B, se Á = cH(-B) e IB..{ = 0, caso contrário.
D

Lema 5.2.2 c(/) 5; 'OPT.

Prova. Pela definição, h(B) , se e some«te se /(B) -- lcH(B) p. Então,

c(/) $ 2 }. /z(B)ga = 2 1: h(B)ga..(B) = ;1 )11: (/(-B) - lcx(-e)l)gB..w) $ =0PTBCy BCy r BCy P

O lema 5.1.1 segue diretamente do lema anterior, somando-se todas as fases
D

5.3 Exemplo de funcionamento do algoritmo
As figuras a seguir mostram um exemplo do algoritmo funcionando. Os círculos preenchidos
representam os terminais, enquanto os não preenchidos são os vértices de Steiner. As linhas
tracejadas representam os conjuntos ativos. As arestas mais cheias são as que foram escolhidas.
Os números sobre as arestas representam o seu custo. Os requisitos ri:f entre os terminais são
dados natabela abaixo:

Tabela 5.1: Requisitos de conectividade

Note que o maior requisito é 3, e portanto o algoritmo tem 3 fases.
Na figura 5.1 vemos o processo de inserção de arestas da I' fase do algoritmo. Note que a

primeira escolha poderia ser tanto a aresta bc quanto a aresta ad. Na escolha da terceira aresta
também há várias arestas candidatas, todas as de custo unitáüo que saem dos conjuntos ativos.
A quinta aresta escolhida liga dois conjuntos ativos, por isso é a escolhida.

Na figura 5.2 temos o processo de remoção de arestas da I' fase do algoritmo. Apenas uma
aresta é removida.

Na âgura 5.3 é mostrado o processo de inserção de arestas da 2' fase. Note que agora os
conjuntos ativos são os minimais que contém terminais e têm no máximo uma aresta saindo
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Figura 5.1: 1' fase: inserção de arestas

Figura 5.2: 1' fase: remoção de arestas

deles. Por isso c e d não são ativos. Aqui também há várias arestas que podem ser escolhidas
entre as de custo l que saem de um conjunto ativo.

Na figura 5.4 é mostrado o processo de remoção de arestas da 2' fase. Também agora apenas
uma aresta ê removida.

Na figura 5.5 é mostrado o processo de inserção de arestas da 3' fase. Note que agora os
conjuntos ativos são os minimais que contém terminais e têm no máximo duas arestas saindo
deles. Neste caso, todos os terminais começam como conjuntos ativos.
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Figura 5.3: 2' fase: inserção de arestas

Figura 5.4: 2' fase: remoção de aresta

Finalmente, a figura 5.6 mostra a única aresta removida nesta fase, e a solução final que o
dgoritmo devolve.
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Figura 3' fase: inserção de arestas

Figura 5.6: 3' fase: remoção de arestas
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Capítulo 6

Conclusão

Neste trabalho estudamos o problema de construir redes seguras, com tolerância a falhas, pelo
menor custo possível. Mostramos que em geral esse é um problema difícil de ser resolvido
com exatidão, obtendo o menor custo, mas que é possível encontrar soluções bastante próximas
daquela de menor custo.

Foram citados diversos algoritmos que produzem soluções aproximadas para o problema, e
três deles foram estudados mais a fundo. Fizemos a implementação de um, que se mostrou, em
casos práticos, bastante eficiente, obtendo soluções sempre muito próximas do ótimo.

Os dois primeiros algoritmos trabalham com o problema no qual apenas m ligações são
suscetíveis a falhas, enquanto o terceiro enfoca o cmo no qual alguns nós da rede também
podem falhar.

Os três algoritmos estudados seguem a mesma linha, são algoritmos de aproximação baseados
no método primal-dual. Esse método mostrou-se muito adequado ao problema. O algoritmo
implementado foi o primeiro deles, para o caso em que apenas as ligações podem falhar. Ele é
mais simples que o segundo, obtendo um resultado com a mesma razão de aproximação, mas com
uma complexidade de tempo maior. Os testes realizados mostraram que o algoritmo funciona de
uma maneira adequada, mas para instâncias grandes ainda tem um tempo de execução elevado,
mesmo esse tempo tendo um crescimento polinomial.

A seguir, uma tabela comparando os três algoritmos.

Algoritmo do
capítulo:

3
4
5

Razão de
aproximação

2k
2k

2Hk

Complexidade de
tempo de execução

0(n'k;)
0(n'k' + n'k~/W)

0(n'k;)

Tabela 6.1: Comparação entre os algoritmos

A continução deste trabalho pode seguir dois caminhos

e implementação do algoritmo do capítulo 4: implementar um algoritmo mais eficiente
e comparar} em uso real, qual o ganho de tempo que ele proporciona;
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e novos algoritmos: estudar e projetar outros algoritmos para o problema, possivelmente
utilizando outras técnicas, tentando encontrar uma melhor razão de aproximação e um
custo de tempo menor.
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Apêndice A

Código da implementação

Implementação do algoritmo do capítulo 3, escrito em linguagem C

A.l ]i'unção principal
void maia.alg (Graph 'pg) {

Vertex +v;

lona k = 0, p, i, custo = 0;
Aresta 'KFp = NULL, 'pf;

for (v = g->vertices; v < g->vertices +
Arc 'ka;

for (a = v->arcs; a; a = a->next) {
if (a->r > k) k = a->r;
a->residual = gb.new.graph(g->n) ;

}
}

g->n; v++) {

for (p = 1; p <= k; p++)
Fp = uncrossable (g, p, Fp);

printf ("Arestas escolhidas (em ordem contrária à de
for (f = Fp, i= 1; f; f = f->next, i++) {

printf ("('Z.d,%d)%s",
f->first - g->vertices,
f->a->tip - g->vertices,
(f->next && i'Z.5 ? '', ": "\n"));

custo += f->len;

escolha) \n");
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printf ("0 custo total é de %ld.\n'', custo);

if (!viável(g,Fp))
printf("Erro no algortimol!!!\n'');
exit(1);

}

A.2 F'unção uncrossable
Aresta +uncrossable (Graph #g, lona p, Aresta +Fp) C

Vertex +v;
Aresta 'pF = NULL;

// inicializa as variáveis duais
for (v = g->vertices; v < g->vertices + g->n; v++) {

v->d =(int) malloc(sizeof(float));
+((:float +) v->d) = O.O;

}

// primeiros conjuntos violados
for (v = g->vertices; v < g->vertices + g->n; v++) {

Arc 'pa;

for (a = v->arcs; a; a = a->next) {
inicializa.residual (g, a, Fp, NULL)
minimal.mincut (a->residual,

a->residual->vertices + (v - g->vertices) ,

a->residual->vertices + (a->tip - g->vertices) , p) ;

l

}

}

minimal.sets (g, p);

// enquanto houver conjuntos ativos
while (mark.active (g, p)) {

Aresta 'pnext;

// procura e i.nsere a próxima aresta
next = fi.nd.edge (g);

insert.edge (g, next);

next->next = F;
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F = next;

// encontra os conjuntos violados
for (v = g->vertices; v < g->vertices + g->n; v++) {

Arc +a;

for (a = v->arcs; a; a = a->next) {
inicializa.residual (g, a, Fp, F) ;
minimal.mincut (a->residual,

a->residual->vertices + (v - g->vertices) ,

a->residual->vertices + (a->tip - g->vertices) P)
}

minimal.sets (g, p);

}

// reverse delete

Aresta 'pfl , 'k anterior ;

{

anterior = NULL;

for (fl = F; fl; fl = fl->next) {

if (anterior) anterior->next = fl->next;
esse F = fl->next;

ií (Idelete (g, p, Fp, F)
if (anterior) anterior-
else F = fl;
anterior = fl ;

else {

Arc 'pb = fl->a;
b->].en = fl->len;
if (fl->first < b->tip)
else b-- ;

b->len = fl->len;

}

) {
>next fl;

}

}

fl : F;
if (fl) {

vhile (fl->next) fl = fl->next;
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fí->next
Fp : F;

}

Fp;

}

return Fp;

}

A.3 Função minimal mincut
void minimal.mincut (Graph 'pg, Vertex +u, Vertex +v, lona p) {

i:f (fiou (g, u, v) == P-l) {
g->min.val = bfs.r(g, u, v);
g->min = u;

else {

g->min.val = O;
g->mi.n = NULL;

}

}

A.4 Função minimal sets
void minimal.sets (Graph #g, lona p) {

Vertex +v;

for (v = g->vertices; v < g->vertices + g->n; v++) {
v->mini.val = MAXLONG;
v->minimal = N(JLL;

}

for (v = g->vertices; v < g->vertices + g->n; v++) {
registei Vertex +u;

registei Arc +a;

for (a = v->arcs; a; a= a->next) {
Graph +rs = a->residual;
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if (rs) {
for (u = rs->min; u; u = u->nnin) {

if ((v - g->vertices == u - rs->vertices)
(v->mini.val > rs->min.val)) {

v->mi.nimal = rs;
v->mini.val = rs->min.val;

&&

}

}

}

}

}

A.5 Função mark active

lona mark.active (Graph 'Kg, lona p) {

Vertex +v, 'pw, 'pu;

Graph 'prs;

lona court

for (v = g->vertices; v < g->vertices + g->n; v++)
v-bati.vo = -1;

for (v g->vertices; v < g->vertices + g->n; v++) {

if (f (g, v->minimal) < p) v->minimal NULL;

rs = v->mininal;

if (rs) {

:for (u = rs->vertices; u < rs->verti.ces + rs->n; u++)
u->nocorte = 0;

for (u = rs->mi.n; u; u = u->nmin)
u->nocorte = 1;

}

}

for (v = g->vertices; v < g->vertices + g->n; v++) {
if (!v->mininal) continue;
for (w = g->vertices; v < g->vertices + g->n; v++) {

if (v == v) continue;
if(!candidato(v->mini.mal, v->mi.nimal)) break;
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if (w == g->vertices + g->n) {
rs = v->minimal;
for (u = rs->min; u; u = u->nmin) {

w : g->vertices + (u - rs->vertices)
w-cativo = court;

}

}

count++;

retuni court ;
}

A.6 F\unção find edge
Aresta 'pfi.nd.edge (Graph 'Kg) {

Vertex 'pv;
Aresta +next = (Aresta +) malloc (sizeof(Aresta));
Arc 'Knt;
float peso : MAXFLOAT, aresta;

for (v = g->vertices; v < g->vertices + g->n; v++)
Arc 'pa;
for (a = v->arcs; a; a = a->next) {

if (a->len && v-cativo != a->ti.p-cativo) {
if (v-cativo == -1)

aresta = a->len - +((float 'K)a->tip->d) ;
else if (a->tip-cativo == -1)

aresta = a->len - +((float +)v->d) ;
else aresta = (a->len - +((float +)v->d) - #

if (aresta < peso) {
peso ; aresta;
next->fi.rst = v;
next->a = a;
next->len = a->len;
nt = a;

}

{

((float +) a- >t i.p->d) ) /2 ;

}

if (!nt)
printf existe solução111\n")
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exit (0);

nt->len = 0;
if (next->first < nexo->a->tip) nt++;
else nt-- ;
nt->len = 0;

}

for (v = g->vertices; v < g->vertices + g->n; v++)
if (v-cativo >: 0) 'p((float 'b)v->d) += peso;

return next;
}

A.7 I'unção insert edge
void insere.edge (Graph 'Kg, Aresta 'Faresta) {

Vertex 'kv;
Graph 'prs;

for (v = g->vertices; v < g->vertices + g->n; v++) {
Arc 'pa;

for (a = v->arcs; a; a = a->next) {
rs = a->residual;
switch.to.graph (NULL);
svitch.to.graph (rs);
gb.new.edge(a->residual->vertices +(aresta->first

a->residual->vertices +(aresta->a->tip
g->vertices),
g->vertices), l);

}

A.8 Funçãoinicializa residual
void inici.aliza.residual (Graph 'pg, Arc 'ka, Aresta 'pFp, Aresta 'KF) {

Aresta #aresta;

gb.recycle (a->residual);

a->residual gb.new.graph (g->n);
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for (aresta = Fp; aresta; aresta = aresta->next)
gb.new.edge(a->residual->vertices +(aresta->first

a->residual->vertices +(aresta->a->tip
g->vertices),
g->vertices) , l)

for (aresta = F; aresta; aresta = aresta->next)
gb.nev.edge(a->residual->vertices +(aresta->first

a->residual->vertices +(aresta->a->tip
g->vertices),
g->vertices), í)

}

A.9 Função delete
int delete (Graph 'pg, lona p, Aresta 'pFp, Aresta 'pF) {

Vertex 'pv;

íor (v = g->vertices; v < g->verti.ces + g->n; v++) {

Arc 'ka;
for (a = v->arcs; a; a = a->next) {

inicializa.residual (g, a, Fp, F);
mini.mal.mincut (a->residual,

a->residual->vertices + (v - g->vertices) ,

a->residual->vertices + (a->tip - g->vertices) P);
}

}

mini.mal.sets (g, p) ;

retum ( Imark.active (g, p))
}

A.IO Função bfs
int bfs (Graph 'pg, Vertex +s, Vertex +t) {

int existe = O;
registei Vertex 'kv;
registei Vertex 'pu;
Vertex +sentinel = g->vertices + g->n;

for (v = g->vertices; v < sentinel; v++)
v->link = v->back = NULL;
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v = s;
v->li.nk = sentinel;
u = v;

for (; v != sentinel; v = v->link) {

registei Arc 'pa;

for (a = v->arcs; a; a
registei Verter 'kw;
if (a->capacity == 0)

w = a->tip;
if (v == t) existe =

if (!w->link) {

w->link = sentinel;
w->back = v;

u->link = w;

a->next) {

continue;

1 ;

}

retum existe ;
n
l

A.ll Função bfs
int bfs.r (Graph 'Kg, Vertex +s, Vertex +t) {

int tamanho = 1 ;
register Vertex 'pv;
registei Vertex 'ku;
registei Vertex +minimo;
Vertex 'ksentinel = g->vertices + g->n;

for (v = g->vertices; v < sentinel; v++)
v->link = v->back = NULL;

v = s;
v->link = senti.nel;
u = v;
v->nmin = NULL;
m].n].mo ; v;
v->mincut = 1;
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for (; v != senti.nel; v = v->link) {

regi.éter Arc 'pa;

for (a = v->arcs; a; a
registei Verter
if (a->capacity
w = a->tip;
if (lw->link) {

taiüanho++ ;
mínimo->nmin = v ;
w->nmin = NULL;
w->mincut = 1;
mÍnImo ; w;
w->link = sentinel;
w->back = v;
u->link = w;

a->next) {

continue;

}

}

retum tamaiüo ;
}

A.12 Função augment path
int augment.pata (Graph +g, Vertex +s, Vertex +t) {

int min.cap = INT.MAX;
Vertex +v;

if (!bfs(g,s,t)) return O;

for (v = t; v != s; v = v->back) {
Arc +a;
for (a = v->back->axcs; a->tip != v; a->next);

if (a->capacity < mi.n.cap) min.cap
}

a->capacity;

for (v = t; v != s; v = v->back) {
Arc 'pa, 'pb;

for (a = v->back->azcs; a->tip != v; a->next);
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if (v < v->back) b = a-l:
else b = a+l;

a->capacity -= min.cap;
b->capacity += mi.n.cap;

}

re

}

A.13 Função âow
int fiou (Graph 'Bg, Vertex +s, Vertex #t) {

int flux, total = 0;

while((flux = augment.path(g,s,t)))
total += flux;

tuta tota].re )
}

A.14 Função f
int f (Graph 'pg, Graph 'prs) {

Vertex 'pu, 'HV, 'pz;

int max = 0;

if (!rs) return 0;

for (u = rs->mi.n; u; u = u->nmin) {
Arc 'pa;
w : g->vertices + (u - rs->vertices);
for (a = w->arcs; a; a = a->next) {

z = rs->vertices + (a->tip - g->vertices);
if (!z->mincut && a->r > max) max = a->r;

}
}

re
}
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A.15 Função candidato
int candidato (Graph +a, Graph 'pb) {

int enter = 1;
int ninter = 1;
Vertex 'pu, +v;

if ( lb) retum. l;

for (u = a->vertices, v = b->vertices; u < a->vertices + a->n; u++, v++) {
if (u->nocorte &&'v->nocorte) enter = 0;

else if (u->nocorte && !v->nocorte) ninter = O;
}

retum (enter 1 1 ninter) ;

}

A.16 Função bfs caminho
int bfs.camiiüo (Graph 'Kg, Vertex +s, Vertex +t, lona i) {

int exi.ste = O;
registei Vertex +v;
registei Vertex #u;
Vertex 'Ksenti.nel = g->vertices + g->n;

for (v = g->vertices; v < sentinel; v++)
v->li.nk = v->back = HALL;

v = s;
v->link = sentinel;
u = v;

for (; v != sentinel; v = v->link) {

registei Arc 'ka;

for (a = v->arcs; a; a = a->next) {
regi.éter Vertex 'kw;
if (a->len >= i) continue;
w = a->tip;
if (w == t) existe = 1;
if (lv->li.nk) {

v->link = sentinel;
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if (v < w) v->back.a
else v->back.a = a-l;
u->link = w;

}
}

}

retum existe ;
}

A.17 Função caminhos
int caminhos (Graph 'Kg, lona vl, lona v2, 1ong n, lona i) {

lona j;
Vertex +v, +w;

for (j = o; j < n; j++) {
if (!bfs.caminho (g, g->vertices + vl, g->vertices + v2, i)) retuni 0;

v ; g->vertices + v2;
while (v != g->vertices + vl) {

Arc 'pa = v->back.a;

w = a->tip;
a->len = i;
i:f (v < v) a++;
else a-- ;
a->len = i.;

v = w;
}

}

return l;
}

A.18 ];'unção viável
int viável (Graph 'pg, Aresta 'KF) {

Graph 'pgv;
Vertex +v;
Aresta 'pf;
lona i = 1;
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gv = gb.new.graph(g->n);

for (f = F; :f; f = f->next)
gb.new.edge (gv->vertices + (f->first - g->verti.ces)

gv->vertices + (f->a->tip - g->vertices) , 0)

for (v = g->vertices; v < g->vertices + g->n; v++) {
Arc +a;
for (a = v->arcs; a; a

if (a->r)
if ( !maninhos (gv,

return 0;

a->next) {

g->vertices, a->ti.p g->vertices, a->r, i++))

}

return l;

}

}
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