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Resumo

São conhecidos, desde os anos 70, algoritrnos eficientes para o pro-
blema 2-CAMINHOS: dado um grato G e pares de vértices {sl, tt} e {s2, f2)
encontrar caminhos disjuntos PI, com pontas sl e [l, e P2 com pontas s2

Em meados dos anos 80, Neil Robertson e Paul D. Seymour apresenta-
ram um método eficiente para o problema mais geral de encontrar k cami-
nhos disjuntos dadas as suas pontas.

Nesta dissertação descrevemos a solução do problema 2-CAMINHOS de
maneira a ilustrar os elementos estruturais e algorítmicos do método de
Robertson e Seymour.

e f2
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Abstract

lince the 70s efficient algorithms were known to solve the tmo-paf/z pro-

b/em: given a graph G and pairs of vertices {sl, tl } and {s2, f2} find two
disjoint pal:hs PI, with end vertices sl and fl, and P2 with end vertices s2
and f2.

In the 80s, Neil Robertson e Paul D. Seymour presented an efficient
method for the more general problem of finding k disjoint paths given its
end vertices.

In this dissertation we describe the solution for the two-path problem
in order to illustrate the algorithmic and structural elemento of the Robert-
son and Seymour method.
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Capítulo l

Introdução

Um projeto monumental em teoria dos gratos está chegando ao seu
fim. Durando cerca de 25 anos, o Grau/z À41tzors Pro/ecf de Neil Robertson
e Paul D. Seymour inaugurou uma nova maneira de se ver a teoria dos
gratos e trouxe a esta conceitos completamente novos.

O problema que motivou esse desenvolvimento teve origem na carac-
terização de gratos planares de Kuratowski. Um grato que pode ser dese-
nhado no plano de tal forma que suas arestas se intersectam somente nos
seus pontos extremos é dito planar.

A figura 1.1 mostra o desenho plano de um grato planar e a figura 1.2
apresenta dois grafos não planares ilustres.

Uma caracterização muito simples de gratos planares foi dada por Ka-
zimierz Kuratowski:

(a) @)

Figura 1.1: Em (a), um desenho plano de um grato planar. Em (b), um
desenho que não é plano do mesmo grato.

l



1.Introdução 2

(a) (b)

Figura 1.2: Exemplos de gratos não-planares. Em (a), um K3.3; em (b),
um Ks.

Teorema l.l (de Kuratowski]12]): Um grato é planar se e so-
mente se não possuí como subgrafo uma subdivisão do grato
bipartido completo Ks,S ou uma subdivisão do grato completo
Ks

Tendo em vista o teorema de Kuratowski é muito natural nos pergun-
tarmos se uma afirmação semelhante vale para qualquer outra superfície:
existe uma caracterização dos gratos desenháveis em uma superfície fixa
em termos de subdivisões de uma /ísfa./ítzífa de gratos proibidos?l Obter
uma descrição explícita dessa lista fmi(a para cada superfície parece ser
uma tarefa muito árdua; para o plano proletivo essa lista possui 103 gra-
tos [8]. A]ém disso, não é c]aro que exista uma ta] dista finita para qua]quer
superfície. Apesar dessas dificuldades, Dan Archdeacon e John Philip Hlu-
neke [1] demonstraram que uma ta] ]ista finita existe para toda superfície
não-orientável.

Klaus Wagner 1291 formulou uma conjectura que estendeu essa per-
gunta a classes de gratos Jec/fadas por menores (mf7zor-cZosed). Esta conjec
fura é de fato uma extensão, já que a classe de gratos desenháveis em uma

determinada superfície é fechada por menores. A conjectura de Wagner
foi demonstrada por Robertson e Seymour em uma série de artigos. O
artigo que completou a demonstração foi publicado em 2004 [21].

Nas páginas dos 24 artigos que compõem a demonstração da conjec-
tura de Wagner, Robertson e Seymour desenvolveram um método que le-
vou a muitos avanços teóricos. A demonstração é conseqüência do que
os autores chamam de "teoremas de estrutura". Estes teoremas afirmam

ISegundo Robertson e Seymour [18] esta questão já havia sido feita por Paul Erdós na
décadade30



1.Introdução 3

que gratos que não possuem um dado grato como menor têm uma estru-
tura restrita. Segundo Robertson e Seymour [18], provar um ta] teorema
é um dos passos mais diflíceis da demonstração. Curiosamente, sempre
que uu teorema de estrutura "melhor" era demonstrado, eles obtinham,
simultaneamente, avanços na demonstração da conjectura e no projeto de

algoritmos eficientes para um problema que tem um papel central nessa
teoria [201

Problema k-CAMINHOS(G, {sl, tl},. . .,{st,ft}): ceado umgraío
G e k pares de vértices {sl, tl }, . . . , {sl, tt} encontrar caminhos
dis/urros Pt, . . . , Pt tais que R fem pontas sf e fí para í - 1, . . . , k.

Notamos que k não faz parte da entrada do problema. Se fizesse então
este seria um dos problemas que, em 1972, Richard Karp [11] mostrou ser
NP-oipícil. James F. Lynch [14] mostrou que este prob]ema continuaria a
ser NP-oirÍcíl ainda que nos restringíssemos a gratos planares.

Para o problema k-CAMINHOS, no entanto, o método desenvolvido por
Robertson e Seymour foi capaz de mostrar a existência de um algoritmo
com consumo de tempo polinomial. Para o problema 2-CAMINHOS o algo-
ritmo é bem eficiente e era conhecido [10, 22, 24, 26]. Já para o 3-CAMINHOS

o consumo de tempo do algoritmo, apesar de polinomial, envolve cons-
tantes absurdamente grandes. Para o método, é crucial que o grato dado
não seja orientado, pois encontrar caminhos disjuntos em gratos orienta-
dos ligando dois pares de vértices é um problema NP-DIFÍcil [7].

Inicialmente, pensávamos em escrever uma dissertação de mestrado
sobre o método de Robertson-Seymour para o k-CAMINHOS. No entanto,
ao longo do nosso estudo percebemos que essa tarefa seria por demais
pretensiosa.

Entretanto, os elementos presentes na solução do 2-CAMINHOS parecem
permear o projeto Graph Minors e o conseqüente método para o problema
k-CAMINHOS.

Assim, nesta dissertação descrevemos um pouco das idéias e dos ingre-
dientes do método de Robertson e Seymour para o problema k-CANTINHOS

e nos aprofundamos no estudo do caso particular em que k = 2, ou seja,
no problema 2-CAMINHOS.

Os nossos guias para este trabalho foram, inicialmente, o livro Grapb
À4/nora 1: Rooted Rolzfí7zg que Bruce Reed [17] está preparando e os artigos
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Án Olzf/í?ze of íz Dísjoínf Pízfhs .A/8'orít/zms de Robertson e Seymour [19] e
arar/z Mlínor Theony de Lászl(15 Lovász [13].

Com o estudo destes textos, identificamos os principais elementos do
método de Robertson e Seymour, que descrevemos ao longo desta disser-
tação. Neles também encontramos referências para os artigos de Yossi Shi-
loach [24], Mark E. Watkins [30] e de Yehoshua Pera e Yossi Shi]oach [16],
que, juntos, descrevem um algoritmo para o 2-CAMINHOS.

Este texto está organizado da seguinte maneira. No próximo capítulo,
apresentamos alguns conceitos básicos sobre caminhos em gratos e dis-
cutimos alguns aspectos de problemas que envolvem caminhos disjuntor.
No capítulo 3, discutimos o problema k-CAMINHOS apresentando os ele-
mentos do método de Robertson e Seymour, roteadores (seção 3.1), vérti-
ces irrelevantes (seção 3.2) e teoremas de estrutura (seção 3.4). A seguir, a
partir do capítulo 4, nos concentramos no caso do problema 2-CAMINHOS,
aplicando a este problema, em cada capítulo, um dos elementos do mé-
todo. No capítulo 4, discutimos roteadores para o 2-CAUÍNnOS. No capí-
tulo 5, vértices irrelevantes são eliminados. No capítulo 6, uma solução
para o 2-CAMINHOS em gratos planares é descrita. Por fim, no capítulo 7,
fazemos nossas considerações finais.



Capítulo 2

Caminhos

Encontrar, em um grato, caminhos sujeitos a algumas restrições é um
problema fundamental da teoria dos gratos. Neste capítulo, apresentare-
mos alguns problemas, conceitos e teoremas essenciais sobre caminhos.

Mostraremos a tratabilidade de encontrar caminhos disjuntor ligando
conjuntos de vértices quando não especificamos qual vértice de um con-
junto deve ser ligado a qual do outro conjunto (seção 2.2). O teorema cen-
tral nesse caso é o Teorenza de Me?zger. Em seguida, mostraremos que se
definimos de antemão qual o parlamento de vértices desejado o problema
se torna NP-oiPíctl (seÇão 2.3).

2.1 Conceitos básicos

Um caminho é um grato cujos vértices podem ser listados de maneira
que dois vértices são consecutivos na lista se, e somente se, são adjacentes.
Ou seja, um caminho é um grato com vértices

{«O, «:, . . . , «k}
e arestas

{UOal,UIZ;2,. ,Z;k IZ;k}.

Os vértices uo e ul são as pontas do caminho. Os outros vértices são
ditos internos. Dizemos também que o caminho liga z;o a uk, ou que o
caminho é entre uo e ok.

Um passeio em um grato é uma seqüência de vértices

<z,O, ul,. . . ,Ok l,z,k>

5



2. Caminhos 6

tal que quaisquer dois vértices consecutivos na seqüência são adjacentes
no grato. Também dizemos que 270 e ol são as pontas do passeio e que o
passeio liga oo a z;l e é entre uo e ok.

Um passeio sem vértices repetidos corresponde a um caminho. Sempre
que existe um passeio entre dois vértices este passeio contém um caminho
entre estes vértices.

Geralmente, estudamos caminhos como subgrafos de um outro grato.
Dois camirlhos são disjuntos se não têm nenhum vértice em comum.

Eles são intemamente disjuntos se nerüum vértice interno de um per-
tence também ao outro. Um subcaminho é um subgrafo de um caminho
que é ele mesmo um caminho. Se C é um caminho que contém os vértices
u e u então Cju, ol é o subcaminho de C entre os vértices u e z;. Se Cja, ól e
Olõ, cl são caminhos Cja, ól + Oló, cl representa o caminho entre íz e c que
está contido no passeio que é a concatenação desses caminhos.

Um caminho liga dois conjuntos de vértices S e 7' se ele tem uma ponta
em S e outra em T. Seja X um conjunto de vértices de um grato G. Se s
e [ são vértices de G que não pertencem a X, e, em G -- X, não existem
caminhos entre os vértices s e t, dizemos que X separa s de t. De ma-
neira semelhante dizemos que X separa dois conjuntos de vértices S e .r
se em G X não existem caminhos entre S e T. Nestas situações, X recebe
respectivamente os nomes de sf-corte e ST-corte

2.2 Teorema de Menger

Um dos problemas mais simples que envolve cam=inhos em gratos é
determinar se existe um caminho ligando dois vértices quaisquer. Neste
caso, um algoritmo de busca é suficiente para encontrar uma solução de
maneira eficiente. Uma generalização desse problema é o problema sf-
CAMINnOS, que envolve caminhos internamente disjuntos.

Problema Sf-CAMINHOS (G,s, f): l)idos um grado G e vértices s
e f, enconhar um con/unto máximo cíe caminhos íntemamente
dfsjuntos ente s e f.

Numa versão equivalente desse problema, em vez de procurar por ca
milhos internamente disjuntos ligando dois vértices, procurarmos por ca
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milhos ligando um vértice a um conjuntos de vértices, disjuntos exceto
por uma de suas pontas.

Problema s.r-CAUiNnOS (G,s, T): Dados um grato G, um vér-
tice s e um conljlintos de vértices 7' encontrar um con/Luto má-
ximo de caminhos entre s e T, disjuntos, exceto por uma das
pontas, s.

Outra versão, também equivalente, desse problema, é por caminhos
disjuntos ligando conjuntos de vértices.

Problema ST-CAMINHOS (G, S, T): l)idos um grato G e conljun
fos de vértices S e T enconhar um conjunto máximo de comi
lhos disjuntor entre S e T.

Surge desse problema a necessidade de certificar que um determinado
conjunto de caminhos disjuntos entre S e T é máximo. Veremos que esta
certificação esta intimamente relacionada ao problema S.F-CORTE.

Problema S7'-coRTE (G,S, T): Dados um grado G e conjuntos
de vérfíces S e 7' enconhar um conjunto málímo de vértices que
separa S de T

Em 1927, Kart Menger [151 provou um dos teoremas fundamentais da
teoria dos gratos o qual estabelece uma relação MIN-MAX entre a solução
dO ST-CIAMINHOS e a SOlUÇãO dO ST-CORTE.

Teorema 2.1 (de Menger): Secam G um grado e S e T conjuntos
de vérfíces de G. Então o número máximo de caminhos dis-
junros ente S e T é igual ao número miltímo de vértices que
separam S de T

Demonstração (Diestel [5], página 62): Dados G, S e T como enuncia-
dos, definimos k como o número mínimo de vértices que separam S de
7'. E imediato que não existem mais de k caminhos disjuntor entre S e .r
Resta-nos mostrar que existem k caminhos.

Nossa prova se dá por indução no número de arestas.

Se G não tem arestas então S é separado de .r pelos vértices em s n 7'
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esses vértices são, embora triviais, os k caminhos que procuramos.

Tomemos então xy uma aresta de G e consideremos G/xy o grato ob-
tido pela contração da aresta xy. Seja o.y o vértice resultante dessa con-
tração. Seja S' o conjunto dos vértices de G/x!/ que também pertencem a
S mais o vértice z;xy se x ou y pertencerem a S. E seja T' o coNunto dos
vértices de G/xy que também pertencem a T mais o vértice uxy se x ou y
pertencerem a T

Se em G/xy existem k caminhos disjuntos entre S' e T' tais caminhos

ligam S a 7' em G, exceto, talvez, um deles que contenha z;:V Nesse caso
o substituindo u,l/ por x e y obtemos um passeio que contém um caminho
entre S e T disjunto dos demais.

Por outro lado, se em G/xy não existem k caminhos disjuntos entre S'
e .r', pela hipótese de indução existe um conjunto de vértices Y em G/xy
que separa S' de .r' tal que IVI < k. O vértice z;xy pertence a Y caso contrá-
rio y separaria S de T em G o que pela nossa definição de k não é possível.
Assim, podemos construir um conjunto de vértices X a partir de Y substi-
t:uindo oxy por x e y, tal que IXI < k, como é verdade também que X separa
S de T em G temos que IXI = k. Consideremos agora G -- xy, o grato ob-
tido de G pela remoção da aresta xy. Uma vez que x e y pertencem a X
qualquer conjunto de vértices que separe S de X em G xy também se-
para S de T em G. Assim, um tal conjunto tem ao menos k vértices. Pela
hipótese de indução existem k caminhos disjuntor entre S e X. Procedendo
da mesma maneira certificamos a existência de k caminhos disjuntos entre
X e T. Estes dois conjuntos de caminhos têm apenas em comum os vérti-
ces de X e portanto podemos combina-los para formar k caminhos entre S
e 7' l

Uma formulação alternativa do teorema de Menger e que será utilizada
nos próximos capítulos é a seguinte:

Teorema 2.2 (de Menger): Dados S e T con#unfos de vértices e
um número inteiro k > 0, va/e uma e apenas uma das aãima-
çoes;

. existem k caminhos disjuntos entre S e T;

e existe um ST-corte X, IXI < k, separando S de 7'
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2.3 O problema CAMINHOS

No problema ST-CANílNHOS procuramos por caminhos disjuntos entre
os conjuntos S e 'r, mas não é especificado qual vértice de S deve ser ligado
a qual vértice de T. Quando essa especificação é feita temos o problema
CAMINHOS:

Problema CAMINHOS (G,k,{sl,fl},. . .,{st,ft}): dados um

grado G, urn inteiro k e pares de vértices {si, fi }, . . . , {sk, ft} en-

contrar caminhos disjuntos Pt, . . . , Pk tais que, para cada i em
{l, . . . , k}, B tem pontas sí e tÍ.

Os vértices do conjunto {sl, . . . , sÃ:, tl, . . . , [Ã:} são chamados terminais
Em 1972, Richard Karp [11] mostrou que o prob]ema CAMINHOS é NP

Difícil.. Apresentamos aqui uma demonstração para este fato devida a Ja
mes F. Lynch [14] que consiste em uma redução do prob]ema SAT ao CAMA
NHOS

Prob[ema SAT (a-): ])ada c' uma fóimüa na folha normal con

juntava decidir se esta fórmula é satisfazível.

A entrada do SAT é uma fórmula de cálculo proposicional na forma
normal conjuntiva, ou seja, um conjunto de cláusulas sendo que a Jlórmula
assume o valor VERDADEIRO apenas se todas as cláusulas assumirem o
valor VERDADEIRO. Coada cláusula é um conjunto de literais e assume o
valor VERDADEIRO se algum desses literais assumir o valor VERDADEIRO.
Cada literal é uma variável ou a negação de uma variável. Uma variável
pode assumir um valor VERDADEIRO ou FALSO. O SAT consiste em deter-
minar se existe uma atribuição de valores para essas variáveis que faça a
fórmula assumir o valor VERDADEIRO.

Teorema 2.3 (Karp]]]], Lynch]14]): Sda c' uma /ónnuJa na

coima coima/ con/untava. Existe ullla instância doproblema CA-
MINHOS que feno uma solução se e somente se a é satísíazíve].

Demonstração: Seja c' uma fórmula sobre as variáveis ui, . . . ,o« com
cláusulas cl, . . . , c/f:

Construamos um grato G., (figura 2.1) com vértices:
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' oi e ul para cada variável zpÍ(í em {l,. . .,n});

' cj e c; p'ra cada cláusula c,Í(j em {l, . . .,rlz});

' uí/ para cada variável uí que aparece como um literal em uma cláusula

e zb para cada variável uÍ que aparece negada como um literal em uma
cláusula c;.

cj; e

Como arestas de Ga temos

e para cada z;f/, uma aresta ligando uíj a c/ e outra ligando z;iJ a cl;

e para cada DÇ, uma aresta ligando D# a cj e outra ligando D; a c;;

e arestas para formar um caminho K ligando oí a ul que passe por
cada z;ií;

. arestas para formar um caminho K ligando uí a 27Í que passe por
cada tii;.

Afirmamos que a instância

1.,- CAMINHOS (Ga, n + m, {ul, ol }, , {««, «l. }, {.l, cÍ}, , {.,«, .Í,:})

tem solução se e somente se c, é satisfazível.

De fato, seja / : {ui,. . .,o},} --> {VERDADniRO,FALSOS uma atribui-
ção que satisfaça c'. Obtemos caminhos ligando cada par {uÍ,ul} (í em
{l,...,n})fazendo:

K, se .f(«Í)
K, se .f(«í

VERDADEIRO;
FALSO.

C)bservamos que dois a dois esses caminhos são disjuntor. Para obter
caminhos ligando cada par {cj, c;} (/ em {l, . . . , m}) notemos que em toda
cláusula c.f há ao menos um literal que assume o valor VERDADEIRO com a
atribuição .f, chamemos esse literal de //. Obtemos os caminhos restantes
fazendo:

Pn+j c/z c/, se /.Í é a variável uí negada ;
cjoí/c/, se Z/ é a variável ziÍ sem estar negada
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Figura 2.1: Grato Ga para cr :: cl /\ c2 A c3, cl :: =z;2 V =z;3, c2 :: ol V
o2 v -.o3 e c3 :: "-z;l V u2 v u3. Os caminhos em destaque são solução de

J«, co"espondendo a ./'(z,l) = VEROADEIRO, .f(u2) = FALSO e ./'(z,3)

VERDADEIRO. Os cruzamentos circulados representam os dois tipos de
violação de planaridade presentes.
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Esses últimos caminhos também são entre si disjuntos. Basta agora

certificarmos que um caminhos R é disjunto de todo caminho Pn+j'

Ora, digamos que B não seja disjunto de Pl:+.f e que P«+.f tenha a forma
c,ÍZ'ÍJcl. Sabemos então, pela forma de Pn4, que ./'(oÍ) = VEl<DADEIRO Por
outro lado, já que os caminhos não são disjuntor, ofj esta em R e portanto
R é igual a K e assim concluímos que ./'(oí) = FALSO, uma contradição.

O argumento para o caso em que Pn+.Í tem a forma c/zbcJ é simétrico.

Agora, sendo (PI , . . . , Pn+«:) uma solução para /a, vamos construir uma

atribuição .f : 'lz;l, . . . , o/z} --} {VERDAI)ERRO, FALSOS que satisfaz cr.

Primeiro observemos que em uma tal solução, para cada f em {l, . . . , n},
o caminho B que liga oí a ul deve ser ou % ou %. Caso contrário, ele con-
teria algum dos vértices cj ou c;. Notemos também que, para cada .f em
{l, . . . , /n}, o caminho Pn+J que liga cj a cl tem a forma c,Íollcl ou a forma

Assim, compomos ./' da seguinte maneira:

cã=c
/ol/c}

.f(«í)
FALSO, se !3

VEl<DADEIRO, sePi

Verifiquemos que cada cláusula de a' é satisfeita. Se Pn+/ tem a forma
cjol,fcl então pela existência do vértice oíj sabemos que uí aparece sem es-
tar negada em cJ. Já que oÍj está em Pn+j temos que R não contém of.f e
portanto e = %. Assim .f(uÍ) = PAI.se e a cláusula cj assume o valor
VERDADEIRO.

Simetricamente, mostramos que c/ assume o valor VERDADEIRO tam.-

bém quando Pn+/ tem a forma cjD;c;. l

Lynch, em seu artigo de 1975, ainda mostra que este teorema pode ser
fortalecido para se restringir a gratos planares.

Teorema 2.4 (Lynch]14]): Sda cr uma fónnu/a na forma norma/
conjuntiva. Existe uma instância do problema CAMINHOS sobre
um grado planar que tem uma se-lição se e somente se c, é sads-
fazível.
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Como demonstração deste teorema, Lynch sugere uma maneira de, a
partir de um desenho de Ga como o da figura 2.1, obter um grifo planar
e uma instância do CAMINHOS sobre esse grato com a mesma propriedade
Cle .la.

Observemos que em um desenho de G. que siga a mesma construção
da figura 2.1 dois tipos violação de planaridade podem ocorrer. O pri-
meiro é aquele em que uma aresta ligada a algum cj ou c; cruza caminhos
K e K, sem que exista um vértice D& ou z;f.f. O segundo é aquele em que
existe um dentre os vértices üã e uíj.

A chave para eliminar estas violações é o grafo da figura &gura 2.2(a).
Notemos que se, no grato desta figura, escolhermos como terminais os
vértices {cl, cÍ}, [ul, xi}, {x2,x3} e {x4,oÍ} temos apenas duas so]uções
para o CAUiNHOS (figuras 2.2(b) e 2.2(c».

Usamos um grato como esse para substituir as violações de planari-
dade. A figura 2.3 mostra essa substituição no caso em que a cláusula cl
tem dois literais independentes de uma variável ol. A figura 2.4 mostra
um dos casos em que ci depende de z;l. É necessário também que subs-
tituir o par de terminais {ul,ul} pelos pares {z;l,xl}, {x2,x3}, {x4,x5},
{x6/ x7} / {x8/ ol} e {ízl, a2}.
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(a)

(b)

(c)

Figura 2.2: Em 2.2(a) o grato chave para encontrar um instância planar do
CAr«liNHos "equivalente" a uma fórmula. Em 2.2(b) e 2.2(c» as possíveis
soluçõespara o CAMINHOS.
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Capítulo 3

k-CAMINHOS

Como vimos o problema CAMINHOS é NP-otrícil (seÇão 2.3). Entretanto
quando ãxamos a quantidade de pares de vértices o método desenvolvido
por Robertson e Seymour [19] foi capaz de mostrar a existência de um a]-
goritmo de consumo de tempo polinomial. Este é o problema k-CAMINHOS.

Problema k-CAMINHOS (G,{sl,fl},. . .,{st,ft}): ceado um

grado G e pares de vértices {sí, ft }, . . . , {sl, ft} encontrar camí-
rüos disÍuntos Pi, . . . , Pt tais quedara cada í em {l, . . . , k} a tem
pontas sf e fí.

Na verdade o k-CAMINHOS representa uma classe de problemas. Po-
demos falar de um problema diferente para cada valor de k: o problema
2-CAMINHOS, o problema 3-CAMINHOS, e assim por diante

Nesse capítulo, apresentamos uma sú-\tese da estratégia de Robertson
e Seymour para solucionar estes problemas. Esta estratégia é composta
por vários elementos. São eles subgrafos roteadores (seção 3.1), vértices
irrelevantes (seção 3.2) e teoremas de estrutura (seção 3.4).

3.1 Roteadores

A estratégia para o k-CAMINHOS envolve transforma-lo no problema
mais simples, e bem resolvido pelo teorema de Menger (teorema 2.1), de
encontrar caminhos disjuntor entre conjuntos de vértices, o problema ST-
CAUINHOS (seÇão 2.2). Para tanto faz uso de um roteador.

Um roteador é um subgrafo tal que sempre que alcançado por cami-

17
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roteador

2k caminhos disjuntos
(a)

roteador

2k caminhos disjuntos
@)

Figura 3.1:Subgraforoteador

nãos disjuntor a partir dos terminais pode ser utilizado para rotearmos
os caminhos a fim de obtermos uma solução do k-CAMINHOS. Aqui não
estamos definindo um roteador, mas especificando quais características
desejamos de tal subgrafo. Veremos que uma definição mais precisa do
roteador depende do problema sob consideração. Mais do que isso, um
roteador pode ser utilizado para obter uma solução para qtía/qtzer parea-
17zenfo dos terminais de um instância do k-CAh4iNnOS (figura 3.1). Desta
forma, um roteador é um subgrafo de alfa conexídade.

Um clique de um grato é um conjunto de vértices que dois a dois estão
ligados por uma aresta. Como um roteador é um subgrafo de a/ta conexi-
dade é natural tentar utilizar um clique como roteador.

Assim, supondo que o grato em que estamos interessados possui um
clique K com pelo menos 2k vértices. Se existem 2k caminhos disjuntos en-
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tre os terminais e o conjunto K, então caminhos Pi, . . . , Pt desejados podem
ser obtidos roteando os 2k caminhos disjuntor através de K (figura 3.2).

e

e

-+

e

Figura 3.2: Encontramos uma solução de um instância do 3-CAMINHOS ro
teando caminhos através de um clique.

3.2 Vértices irrelevantes

Para que a estratégia para o k-CAMINHOS seja bem sucedida devemos
saber como proceder quando temos um roteador, mas não existem 2k ca-
minhos disjuntor entre este e os terminais. Mais uma vez recorremos ao
exemplo de um clique como roteador para ilustrar a estratégia.

Suponha que o grato em que estamos interessados possua um clique K
com pelo menos 2k vértices. Se não existem 2k-caminhos disjuntor ligando
os terminais aos vértices em K, então, pelo teorema de Menger, existe um
conjunto de vértices X com menos do que 2k vértices tal que o grato G -- X,
resultante de G após a remoção dos vértices em X, não possui caminhos
os entre terminais e K. Em outras palavras, não existem terminais no com-
ponente U de G -- X que contém os vértices de K -- X. Através de uma
escolha conveniente desse conjunto X podemos supor que existe uma co-
leção ,Y de IXI caminhos diquntos entre X e K sem vértices internos em K
(figura 3.3). Como IKI > IX , existe um vértice z; em K que não faz parte
dos caminhos em X. Esse vértice o é irrelevante para o problema, isso é,
esse vértice pode ser removido do grato sem que a viabilidade da instância
seja alterada.
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irrelevantes

Figura 3.3: Um clique e um corte que deterlninain vértices irrelevantes
para o k-CAMINHOS.

Para verificar isto, suponha que P], . . . , Pt sejam caldinhos formando
uma solução do k-CAMINHOS. Já que não existe aresta entre U e G X U,
então a intersecção desses caminhos com os vértices em U é uma coleção

Z/ de subcaminhos com ambas as pontas em X. Podemos supor que os
subcaminhos em Z/ são fonnados por caminhos em Â' e arestas ligando as
pontas dos caminhos Â' em K. Desta forma, podemos remover o de G sem
afetar a existência de uma solução.

3.3 Subdivisões e menores

Vimos nas seções anteriores como procedemos na estratégia de Robert-
son e Seymour para o k-CAMINHOS nos casos em que o grato dado possui
uln roteador. Até aqui como exemplo de roteador utilizamos um clique
Na próxima seção veremos que um clique não é o subgrafo ideal para o
papel de roteador. Em lugar de um clique é mais conveniente utilizar uma

s!/bdfufsão de uin clique ou um morte/o de um clique. Assim, antes de pros-
seguir, introduziremos esse conceitos.

Se G é um grato, subdividir uma aresta l/u de G é remover lro, acres-
centar a G uln caminho Cjz{, ul cujos vértices internos não estão em G. Um
grato H obtido a partir de G subdividindo-se arestas é chamado de uma
subdivisão de G (figura 3.4). Os vértices de H que também são vértices
de G são chamados de nós de H. Aos caminhos de H que têm pontas
em seus nós, mas que não contém internamente nenhum nó, chamamos
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(a) G (b) H (c) H'

Figura 3.4: H e H' são subdivisões de G. Em destaque os nós de H e fí'

pseudo-aresta, pois correspondem às arestas de G.
Dado um grato G, consideremos três maneiras de reduzi-lo: remoção

de uma aresta, contração de uma aresta, e remoção de vértices isolados.
Qualquer grato que pode ser produzido a partir de G por meio dessas
operações é chamado de um menor de G. Todo grato que é isomorfo a um
menor de G também é chamado de um menor de G.

Notemos que um grato f{ é um menor de um grato G se

(ml) para cada vértice z; de H corresponde um subgrafo conexo C, de G;

(m2) se H e u são vértices distintos de H, então C« e C, são subgrafos
dísjuntos de G

(m3) se uo é uma aresta de H, então existe uma aresta de G com pontas
em C., e Cz;.

Um conjunto de subgrafos {C« : u C fÍ} que satisfaz as condições acima é
chamado de um modelo de H (figura 3.5).

3.4 Teoremas de estrutura

Prosseguimos, explicando a estratégia a ser utilizada no caso em que
não existe no grato um subgrafo que possa fazer o papel de roteador.

Como afirmamos na seção anterior, um clique não é o subgrafo ideal
para o papel de roteador. Consideremos, por exemplo, o problema 2-
CAMINnOS. Seria natural pensar em um K4 para cumprir o papel de ro-
teador para o 2-CAMINHOS, entretanto, ao utilizar um K4 nessa estratégia
encontramos algumas dificuldades.
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Figura 3.5: Um grato H e um grato G que possui H como menor.

Primeiro, a inexistência de um K4 como subgrafo não impede a exis-
tência dos caminhos PI e P2, como mostra a âgura 3.6. Nesta figura temos
duas instâncias do 2-CAMINHOS sobre gratos bastante similares, na verdade
um pode ser obtido a partir do outro através da subdivisão de arestas.
Essa modificação mantém a estrutura do grato e seria interessante que a
mesma estratégia para resolver o o problema 2-CAMINHOS pudesse ser apli-
cada em ambos os casos. Estes exemplos não têm nada de especial, pois
em qualquer grato bipartido o único subgrafo completo presente é KZ. As-
sim, vemos que a idéia de utilizar um clique como um roteador falha logo
de cara para uma classe grande de gratos.

Além disso, saber que um grato não possui um K4 como subgrafo não
nos dá muita informação sobre a estrutura do grafo, ou seja, alguma carac-
terização do grato que possa nos ajudar a resolver o problema. O mesmo
ocorre em casos mais gerais, ou seja, nada, ou quase nada, podemos dizer
da esfr fura de um grato que não possui um clique de um determinado
tamanho.

Robertson e Seymour [19] sugerem o uso, como roteador, não de um
clique mas de um ízzodeZo de um clique, ou, em outras palavras, um sub-
grafo que tenha como 17zenor um clique. A vantagem desta abordagem é
que se um grato não possui determinados menores então podemos inferir
alguma informação sobre a estrutura do grato.

Dizemos que uma família / de gratos é fechada por menores (}lzílzol
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(a)

(b)

Figura 3.6: O grato 3.6(b) é o resultado da subdivisão de arestas do
grato 3.6(a). O grafo 3.6(b) não possui um K4, no entanto ele possui ca-
minhos disjuntos Pt e P2 com pontas sl, ft e s2, f2, respectivamente.
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c/osed) se para cada grafo G em / todo menor de G também está em .F.
Como alguns exemplos de famílias de gratos fechadas por menores temos
a das florestas, a dos grafos série-paralelos, a dos gratos planares e a dos
gratos desenháveis em uma dada superfície

Dada uma lista de grafos GI, G2, . . ., podemos considerar a família dos
gratos que não contêm como menor nenhum do gratos nessa lista. Esta
classe é, por definição, fechada por menores. Neste caso, dizemos que esta
família é caracterizada através de uma lista de menores proibidos. É evi-
dente que toda família fechada por menores pode ser caracterizada através
de uma lista de menores proibidos: a lista dos grafos que não estão na fa-
mília. Uma conjectura de Klaus Wagner [29], agora teorema de Robertson
e Seymour, afirma, entretanto, que toda classe pode ser caracterizada por
uma lista /ílzíta:

Teorema 3.1 (de Robertson e Seymour [211, Conjectura de Wag-
ner): boda .hmíha de grados fechada por menores pode ser ca
racterizada através de uma lista finita de menores proibidos.

Algumas famílias de gratos caracterizadas através de menores proibi-
dos têm a sua estrutura bem-conhecida. A seguir citamos alguns exemplos
de teoremas, que há muito tempo são conhecidos, sobre a estrutura de al-
gumas famílias.

Teorema 3.2 (de Dirac [6]): Um grado não possui K4 como me
nor se e somente se é série-paralelo.

Um grato é série-paralelo se pode ser construído a partir de um K2
sucessivamente criando arestas paralelas a uma já existente no grato ou
subdividindo uma aresta em duas, ou seja, substituindo esta aresta por
um caminho.

Teorema 3.3 (de Kuratowski]12] e Wagner [28]): [,rm grato não
possui KS nem K3,3 como menor se e somente se é planar.

Um grato é planar se pode ser desenhado no plano de tal forma que
suas arestas se intersectam somente nos seus pontos extremos.

Teorema 3.4 (de Wagner [27]): U]rn p'aío não possui Ks como
menor se e somente se pode ser obtido por O-, IZ-., 2- e 3-soma de
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grados pJanares e V8

O grato V8, referido no Teorema de Wagner, é o grato da figura 3.7
Uma n-soma é a união de dois gratos que contém um n-clique identificando
se os vértices dos diques e removendo de zero a todas as arestas entre estes
vértices (figura 3.8).

Figura 3.7: Grato V8
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(a) (b) (c)

Figura 3.8: O grato representado na figura 3.8(a) pode sei obtido através
de uma 3-soma a partir dos grafos nas figuras 3.8(b) e 3.8(c).



Capítulo 4

Roteadores para o 2-CAMINHOS

Vimos no capítulo 3 elementos de uma estratégia para a resolução dos
problemas da classe k-CAMINHOS. A para deste capítulo passaremos a tra-
tar de um problema específico nesta classe, o problema 2-CAMINHOS.

Problema 2-CAMTNnOS(G, {sl, fl}, {s2, f2}): dado um grato Ge

pares de vérfíces {sl, tt } e {s2, f2] enconhar caldinhos díquntos
Pt, com ,f)obras sl e fl, e l)2 com pontas s2 e f2.

Neste capítulo tratamos do primeiro elemento da estratégia de Robert-
son e Seymom, o subgrafo roteador (seção 3.1). Ou seja, tratamos dos
diferentes subgrafos que podem desempenhar o papel de roteador na so-
lução do 2-CAMINHOS. Supomos aqui que a conexidade entre o roteador
e os terminais está garantida, isto é, existem caminhos disjuntos ligando
cada terminal e o roteador, veremos como garantir essa conexidade no ca-
pítulo 5. Os trabalhos de Mark E. Watkins [30] e de Yossi Shi]oach [24] têm
papel central neste capítulo.

4.1 Subdivisões

Vimos no capítulo 3 (seção 3.4) que apesar de ser natural pensar em um
K4 para cumprir o papel de roteador para o 2-CAMINHOS, essa abordagem
encontra algumas dificuldades. Vimos também que podemos contomar
essas dificuldades utilizando como roteador não diques, mas sim modelos
de um clique.

Considerando isso, uma primeira abordagem para o 2-CA»lINHos seria

27
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utilizar como roteador um modelo de K4. Caso o grato não contenha tal
modelo, pelo teorema de Dirac (teorema 3.2), ele é série-paralelo; poderia
mos usar este fato para encontrar uma solução ou atestar a inviabilidade
de uma instância. Entretanto, um modelo de K4 não é adequado ao pa
pel de roteador. Alguns dos 6 caminhos que tal modelo contém, e são
correspondentes às 6 arestas do K4, podem cruzar os caminhos disjuntor
que .ligam o modelo aos terminais comprometendo assim o papel de rote-
ador (figura 4.1). Veremos que este problema pode ser contornado com o
uso de unl modelo de KS ou de K3,3.

Figura 4.1: Este modelo de K4 não pode ser utilizada como roteador.

Por um lado, o método de Robertson e Seymour sugere o uso de me-
nores ou, equivalentetl\ente, de modelos. Já os trabalhos de Mark E. Wat-
kins [30] e de Yossi Shi]oach [24] são baseados em stíbdíuísões e se propõem
a descrever como encontrar Pi e P2. Da mesma forma, neste trabalho não
utilizamos modelos, mas sim subdivisões, pois desta forma podemos me-
lhor especificar colmo, de fato, construir os caminhos PI e P2.

4.2 Subdivisão do Ks

Em seu trabalho, Watkins mostra como utilizar uma subdivisão de KS
como roteador para o 2-CANilNHOS ao provar o seguinte teorema.

Teorema 4.11 (de Watkins [30]): Considere uma instância do 2-
CAMiNHOS(G,{s], f] }, {s2, f2 }) esuponha que G possuí uma sub-

divisão K do KS. Se existem, entre os terminais e os nós de K,
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quatro camiiüos disjuntos, então existem caminhos disjuntor
Pi, com ;)onças sl e fl, e ])2 com .f)onças s2 e f2

Assim, consideremos nesta seção uma instância (G, {sl, fl }, {s2, tZ}) do

2-CAF«flNnos tal que G contenha como subgrafo uma subdivisão K do KS.
Nomeamos os nós de K como kt, . . . , ks e a pseudo-aresta de K com pontas
kí e kf como ÁÜ.

Supomos que existe um conjunto P de caminhos disjuntos entre os
terminais e os nós de K. Aos cdnwulos de 7) chamamos SI, SZ, h e T2
aqueles que contém, respectivamente, sl, s2, [1 e [2.

Por fim nomeamos sÍ o primeiro vértice de K que encontramos ao per-
correr o caminho SI a partir de sl e, de maneira semelhante, sz, fÍ e tl! os
primeiros vértices de K que encontramos ao percorrer os caminhos S2, TI
e T2, respectivamente

Podemos escolher K de modo que:

Suposição 4.2: Se P é um caminho de P e zz e o são vérfíces
que pertencem tanto a P quanto a uma pseudo-aresta .Aí/ de K,
então;

(a) Pju, ol é um subcaminho de .Alj; ou

@) Pju,ul contém um vértice de K diferente de u e z; (fi-
gura 4.2).

Demonstração: Caso contrário, supondo que kí, zz, o e kj apareçam
nessa ordem em ÁíJ, podemos substituir a pseudo-aresta .4í.f pelo cami-
nho .AI/ = .Aí/ltí, ul + Plz{,ol + .AI,Ílu,k/l e construímos assim uma nova
subdivisão de um KS a que chamaremos K'

Afirmamos que repetindo esse processo iterativamente um número fi-
nito de vezes, chegamos a um K' que satisfaça a suposição. Para verificar
esse fato, consideremos em cada iteração o conjunto E das arestas de K que
não pertencem a nenhum dos caminhos de 7', e o conjunto E' das arestas
de K' que não pertencem a nenhum dos caminhos de 7). Vamos mostrar
que lt'l < lrl de forma que o número de iterações necessárias para se
obter um K' que satisfaça a suposição é limitado por IEI e portanto finito.

Notemos que obtemos o conjunto de arestas de K' removendo do con-

junto de arestas de K as arestas de .AI/lu, ul e acrescentando as arestas de
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Pju,ol. De maneira semelhante obtemos E' a partir de E removendo de
E as arestas de Áf/lu, ol. Não é necessário acrescentar as arestas de Plu, z;l
pela própria definição de E'. Resta então mostrar que E contém ao menos
uma aresta de Áí/lu, ol.

Seja uu' a aresta de Áí,ílu,ul adjacente a u. Notemos que uu' não per-
tence a P. Se fosse esse o caso, ou u' seria um vértice de Pju, ul diferente
de lz e z? pertencente a K satisfazendo o item a da suposição 4.2, ou u' seria
igual a z; e Pju,z;l seria um subcaminlt\o de .4f/ satisfazendo o item b da
suposição 4.2. Temos também que }lu' não pertence a nenhum outro cami-
nho de 7) já que eles são disjuntos e u pertence a P. Desta forma, temos
que uzz' pertence a E concluindo a demonstração. l

É relevante destacar que, no processo de garantir que a suposição 4.2
se aplica, ao termos sucessivamente diversas versões de K, em nenhum
momento são modificados os nós de K, nem os quatro caminhos entre os
terminais e os nós de K.

kl

Figura 4.2: O cam=inho P cruza um pseudo-aresta em u e u, então existe em
Pju, ul um vértice x que pertence a K.

Seguimos agora com a demonstração do teorema de Watkins

Demonstração (do teorema 4.1): Mostraremos como proceder de
acordo com os casos a seguir, que descrevem as diferentes possibilidades
para a distribuição de si, t{, s; a tl! em K. Apresentamos essas possibilida-
des não na ordem em que elas devem ser consideradas em uma possível
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implementação de um algoritmo, lhas eln uma ordem mais conveniente à
demonstração.

Caso 1 : Existe/tz enr K ca///ffzhos qzíaflo dfs/t//zfos eJzfre {s{, s;, fq, f2} e os
qurzfro dos llós de K (figura 4.3).

Figura 4.3: Can-linhos disjuntos ligando s; a ti e sl! a íl!

Neste caso, podemos encontrar em K caminhos disjuntos ligando s{ a
f{ e sl! a f;. Usamos esses caminhos combinados com Sljsl,sÍI, S2js2,sl1l,

T] líl, fÍI e T2lf2, í21 para compor caminhos disjuntos ligando sl a fl e s2 a

Ço$g2: Três dos vértices s\, sb., t\ e tlz estão etli ttnla lnesnia pseudo-aresta

(figura 4.4).

Podemos supor, sem perda da generalide, que os vértices que estão na
mesma pseudo-aresta são s{, sl!, f{, e que a pseudo-aresta em questão é
z412. Se .4 12 lsl, rÍI não contétn s;, como K ,4t2 lsl, til é conexo existem err\
K caminhos dois caminhos disjuntos ligando s{ a fÍ e sl! a íl!, os quais, por
sua vez, podem ser usados para encontrar a solução para esta instância do
2-CAhlINHOS.

Seja s// o primeiro vértice de K .AtZ que encontramos ao percorrer SZ
a partir de sz. Sabemos que este vértice existe pois S2 tem como ponta um
nó e, portanto, contém algum vértice que não pertence a ÁIZls{, [ÍI. A]éin
disso o primeiro vértice de S2 em K At2 lsÍ, tÍI não pode pertencer a Á12
já que sabetnos que a suposição 4.2 se aplica.
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Figura 4.4: Caminhos disjuntos ligando sÍ a t{ e sl! a fl!

Ao longo desta demonstração, por diversas vezes, vértices serão defi-
nidos de maneira semelhante a slÍ. A justificativa pala sua existência é,
também, semelhante a justificativa para a existência de slÍ, elas serão omi-
tidas para evitar uma repetição enfadorüa.

Consideremos três caminhos contidos contidos em K: /zl13 lkl, k31 + Á32 lk3, k21,
z4]4lkl, k41 + .A42lk4, k21 e .r415lkl, k51 + /452lk5, k21. Tais caminhos são inter-

namente disjuntos e como kt e kz são diferentes tanto de slÍ quanto de tl!
temos que ao menos um desses caminhos não contém slÍ nem [l!. Assim,
seja f um valor em {3,4,5} para o qual o caminho Álllkl,kil + .A.2lkf,k21

não contém slÍ nem íl!. O grato K (.A12 U Álí U .4Í2) é conexo, e sendo
assim, existe nele um caminho C com pontas sg e f;.

Desta forma, os caminhos

P[ := S]js],s;l +Á12ls{,k]l + Átflt],tíl+ .Aí2lkf,k2l+ Á]2lk2, tÍl+ T]lfl, t]l

e

P2 := S2js2, sgl + CjslÍ, fl1l + T2lf2, t21

são a solução para essa instância do 2-CAMiNHos

Caso 3: Os z;é/ faces s{, sl!, f; e f; aparece/// e/í/ u/n círcu/fo de K conzposfo
por três usei/do-arestas (figura 4.5).
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(a) @)

Figura 4.5: Duas possíveis distribuições de s{, sl!, f{ e t; pelo circuito ,A12 +
A23 't /l31 .

Nesse caso, novamente, a ordem em que os vértices s{, sl!, f{ e f; apa-
recem no circuito é importante. Se s{ e fÍ aparecem consecutivamente no
circuito então existem no próprio circuito dois caminhos diquntos ligando
s{ a f{ e s; a tl!, os quais, por sua vez, podem ser usados para encontrar a
solução para esta instância do 2-CAMINHOS. Supomos então que si e f{ não
aparecem consecutivamente no circuito, ou seja, que s{, s;, fÍ e tl! aparecem
nessa ordem no circuito. Supomos também, sem perda da generalidade,
que o circuito em questão é /412 + .423 + z'l31.

Temos, então, dois subcasos.

Subcaso 3-.1: Os uértzces kl, sl, f2 e k2 aparecem rzess(z ordenzz e/}z z412 e os uer-

fíces kl, sl!, f e k3 aparecenz nessa ordem eaz Á13 (figura 4.5(a»

E conveniente observar que, neste subcaso, kl é diferente tanto de sá
quanto de sl!, caso contrário teríamos a situação do caso 2.

Seja s// o primeiro vértice de K -- Á12 que encontramos ao percorrer SI
a partir de sl (figura 4.6). Se si não pertence a .A13 lkl, sl1l, então podemos
usar K e SI lsÍ, sl/l para rotear os caminhos de maneira semelhante ao feito
nocaso 2
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(a)

(b)

Figura 4.6: Se sâ' não pertence a Á13lki, s;l então encontramos facilmente
em K caminhos disjuntos ligando s{ a [l e sl! a fl!.
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Seja slÍ o primeiro vértice de K .At3 que encontramos ao percorrer S2
a partir de s2. Se s2 não pertence a Á12jki, sÍI podemos usar K e S2jsj!, slÍI
para rotear os caminhos.

Figura 4.7: Alterámos K substituindo Á12 por ''l13lk],sá'l + Sljsl/,llil +
zzl12lul,k21 e .A13 por z412lkl, s21 + S2js2, z/21 + 'Ai3lu2/k31.

Resta esclarecer o procedimento quando sq' pertence a Ánlkl, sl1l e sg
pertence a Á12lkl, sql (figura 4.7). No próximo subcaso, veremos outras si-
tuações nas quais o procedimento a ser seguido é semelhante. Para evitar
uma excessiva repetição nos referiremos ao procedimento abaixo expli-
cado como um cruzamento.

Seja }h o último vértice de .4lz que encontramos ao percorrer SI lsi, sl'l
a partir de sÍ e u2 o último vértice de Ái3 que encontramos enumerando
os vértices de S2jsj!, slÍI partido de sl!. Se sl pertence a Ái3ltl,sl1l e s; per-
tence a Hlzlkl,sÍI, alterámos K substituindo .412 por ÁÍ2 ::: Á13lkl,sl/l +

SI lslf, lill + z412 lzíl/ k21 e zzl13 por A13 ::: '412 lkl, s2 1 + S2 ls2, lí21 + 'Ai3lz/2/ k31

Após essa alteração é necessário redefinir o vértices si. Se si pertence a
Á12, este é o caso sempre que 111 está em Á12ls{,kil, s{ continua sendo o
mesmo vértice. Por outro lado, se s{ não pertence a ÁiZ, como é o caso
se 111 está em ,412lsÍ,kzl, renomeamos ul para si. Procedemos de maneira
similar com relação s2, z{2 e ÁÍ3

Temos então novamente a situação do inicio deste subcaso, kl, si, [2
e k2 aparecem nessa ordem em Ái2 e os vértices kl, s;, fl e k3 aparecem
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nessa ordem em ÁÍ3. Repetimos, iterativamente, o procedimento deste
subcaso. Essa repetição pode ocorrer apenas um número finito de vezes,
pois a cada iteração os caminhos .4lzlki, slÍI e Á13ltl,si/l têm seu compri-
mento reduzido. Desta forma, encontramos os caminhos que são solução
do 2-CAMINHOS.

Subcaso 3-2: Os z;érffces ki, sÍ, tl! e k2 rvparecem lzessa Olhe/v! e/tz /4t2, s2 esfíí

elli Á13 e f{ está e//z Á23 (figura 4.5(b».

f"

Figura 4.8: Distribuição de sl , slÍ e íi' pelo circuito

E conveniente observar que kS é diferente tanto de sl! quanto de f{, que
kl é diferente de sl! e que kz é diferente de kÍ. Se qualquer uma das ob-
servações não for procedente outro caso ou subcaso se aplica. Da mesma
maneira, observamos que ou s{ é diferente de kl ou rl! é diferente de kz.
Sem perda da generalidade, supomos que sÍ é diferente de kt.

Seja si/ o primeiro vértice de K Á12 que encontramos ao percorrer SI
a partir de sl. Como no subcaso anterior, se si' não pertence a Ái3lkl,sl1l
então podemos usar K e St lsi,sfl para rotear os caminhos. Seguimos su-
pondo que si/ pertence a Á13lkl, sl1l (figura 4.8).

Se)a s// o primeiro vértice de K Á13 que encontramos ao percorrer S2
a partir de sz. Se s2 não pertence a Á12lkl,sÍI nem a Á23lí{,t31 podemos
usar K e S2jsj!,slÍI para rotear os caminhos. Se s2 pertence a ,412lkl,sll



4. Roteadores para o 2-CAMINHOS 37

temos uin c7'11zí7/ne//to exatamente como no subcaso anterior e procede-
mos de maneira idêntica. Seguimos, então, supondo que slÍ pertence a
Á23 lfi , k31 .

Sela t" o primeiro vértice de K Á23 que encontramos ao percorrer TI
a partir de tl. Se fl não pertence a ,4i2lfl!,k21 nem a '413lsl!,k31 podemos
usar K e 7'tlíÍ,tfl para rotear os caminhos. Se fl pertence a Á13lsl!,t31

temos um cfl/-7a///cllfo semelhante ao do subcaso anterior e procedemos de
maneira similar. Seguimos, então, supondo que ft pertence a .AiZlf;, kzl.

Como f// pertence a Á12lfl!,k21 temos que tl! é diferente de kz. Assim,
seja tg o primeiro vértice de K -- .4lZ que encontramos ao perconet T2 a
partir de [2. Mais uma vez, se tlÍ não pertence a Á23lkz, íÍI então podemos
usar K e T2ltl!, ílÍI para rotear os caminhos. Já se f2 pertence a Á23lkz, tÍI
temos novamente um crzlzanze/lfo e procedemos de acordo.

Figura 4.9: Caminhos disjuntos ligando s{ a ti e s; a íl!

Çeêç2..k nodos os oérfíces s{, s;, f{ e estão enr tí/}rn //lesma psetído
ízresfa (figuras 4.9 e 4.10).

Supomos, sem perda da generalidade, que sÍ, sl!, íl e fl! estão em Á]2.
Se Át2ls{, tÍI não contém s2 nem f;, então caminhos disjuntor ligando s{
a fÍ e s; a íl! são encontrados facilmente (figura 4.9). O mesmo ocorre se
.A12ls;, tl1l não contém s{ nem f{.
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Figura 4.10: Caminhos disjuntos ligando sq a f{ e sl! a íl!

Assim, supondo que si, sl!, f{ e f; aparecem nessa ordem em .A12, seja
slÍ o primeiro vértice de K Ái2 que encontramos ao percorrer S2 a partir
de s2 e íi' o primeiro vértice de K Á12 que encontramos ao percorrer TI
a partir de fl .

Exceto pelos subcasos tratados a seguir, existem em K .412 caminhos
disjuntos ligando slÍ a k2 e t4' a kl . Estes cam:anhos podem ser usados, junto
com K, para compor uma solução do 2-CANTINHOS (figura 4.10).

Subcaso 4-1: Os z;é/faces sg

aura 4.11).
estão }especf/oanle/lfe e/n Ála e Á23 (n

Existe um cantinho entre s2 e k4 que não contém ki, kz ou k3. Para
verificar este fato, supomos que não existe tal caminho. Nessa situação
X ::: {kl,k2,k3} separa sz de k4. Seja Á o componente de G X que
contém s2. Colho s2 é o primeiro vértice de K encontrado em S2, então ..4i2
está contido em .4 U X. Já k5 não está em .A U X, uma vez que .445 não
contém kl, k2 ou k3. Mas assim, X separa {s{, sl!, t{, il!} dos nós de K o que
não é possível pois existem os caminhos SI, S2, h e T2

Seja C um caminho com pontas sz e k4 que não contém kt, kz ou kS (fi-
gura 4.12). Enumerando os vértices de C a partir de s2, sela z o primeiro
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Figura 4.11: Os vértices slÍ e f;' estão respectivamente em Ái3 e Áz3

Figura 4.12: Caminho C e vértices z e {u
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vértice de C em

K ((.A12 u Á23 u Á13) {kl,k2,k3})

e seja iu o último vértice antes de z ein

S[ lst, sil U S2js2, slÍI U T] IÍ], tl/l U T2 IÍ2, tl1l U Á12 U Á23 U Á3i

kt

f"

Figura 4.13: Em cores diferentes Wt, W2, W3 e W4

Notamos que Cjzu,zl é disjunto de K, Sllst,sll, S2jsz,slÍI, Tllfl,fq'l e
T2lf2, fl1l. Percorrendo Á12lsl!, fll a partir de sl!, seja u o último vértice de
Ái2lsl!, tÍI que pertença a S2, então zu pertence a uin dos seguintes subgra-
fos conexos (figura 4.13).

Wi

[V2

IV3

IV4

(S2js2,sgl U Á12ls{, ul U ,A13) {s{,ki,ks}
( rl lfl , fi'l U ,'!12 1«, fl1l U .A23) {fl:, k2, k3, «}

(s:ls-,sil u .'l-:lt:,;ÍI) {k:}
( Blfz, tl1l U .412ltl!,kzl) {X:2}
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Cj:,,zl

.//

(a)
kl

0)
kt

(c)

Figura 4.14: Nas figuras, eln destaque, os caminhos Pi e P2 que são solução
do 2-CAMINHOS no caso em que zu está em Wi.
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Figura 4.15: Ein destaque os caminhos PI e P2 que são solução do 2-
CAMINHOS em um caso em que zu está em l/V2.

Mostraremos como encontrar PI e P2 dependendo do subgrafo Wi, / em
{1, 2, 3, 4}, a que zu pertence

Existem, em L caminhos disjuntor DI, com pontas kl e k3, e D2 com
pontas z e kz. O caminho

PI := SI lst,sil + .4i2lsÍ,kll+ Dllkl, k31 + Á23lk3, ti'l+ rllíl/, ftl

é disjunto de WI (figura 4.14). Se zu pertence a WI, colmo WI é conexo,
existe um camirüo D3 em Wi com pontas s2 e tu. Assim, o caminho

P2 := D3ls2, zul + Cjzu, zl + D2lz, k21 + Á12lk2, r;l + T2lf2, f21

é disjunto de PI, e o par PI, P2 é uma solução para esta instância do 2-
CAuiNHos. Se zu pertence a W2 o procedimento é simétrico (figura 4.15).

Existem, em L, caldinhos disjuntor l)4, col-n pontas kt e k2, e l)5 com
pontas z e k3. O caminho

P2:' S2js2,slÍI + Á13lslÍ,kil + D4lkl, k21 + Á12lk2, íl1l + T2lf2, f21

é disjunto de W3 (figura 4.16). Se zu pertence a W3, como W3 é conexo,
existe um caminho DÕ em W3 com pontas sl e íp. Assim, o caminho

PI := Si lsl, zul + Cjzt;, zl + Dslz, k31 + Á23 lk3, íi'l + h líi', tll

é disjunto de P2, e o par PI, P2 é uma solução para esta instância do 2-
CAMTNHOS. Se io pertence a W4 o procedimento é simétrico.
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cl'«,zl

//

Figura 4.16: Em destaque os caminhos P] e P2 que são solução do 2
CAMINHOS em um caso em que zu está em }V3.

Subcaso 4-2: Os oéifíces kl, slÍ, tl/ e k3 estão, /cessa ordem, e/n .At3
(figura 4.17).

Seja si/ o primeiro vértice de K (.A12 kt) que encontramos ao per
correr SI a partir de si.

Se sq' não pertence a Á13lkl,slÍI (figura 4.18), então existem em K
((.A12 u .A13lX:l, slÍI) {kl, k2}) ca«anhos disjuntos EI com pontas sf e tf
e E2 com pontas kl e k2. Nessa situação, os caminhos

Pl: silst,sq'l + Eilsq', ffl + hlff,rll

e

B S:js2,'lÍl+ .Ai3l'lÍ, kll+ E:lkl , k21 + Á12lk2, 'l:l + r2l'l:, *21

são uma solução para esta instância do 2-CAN.llNnos.

Supomos então que sl pertence a Ái3 lki, slÍI.

Seja x, oprimeirovértice apóssg e que pertencea K(Át3 {kl}) que
encontramos ao percorrer S2 a partir de sz.

Se x não pertence ao subcaminho Á12 lkl , fil (figura 4.19), então existem-n

em K ((Án U Á12lki, sÍI) {kl,k3}) caminhos disjuntos E3 com pontas
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f"

Figura 4.17: Os vértices kt, slÍ, tl/ e k3 estão, nessa ordem, eln Á13 e Áz3

//

Figura 4.18: Em destaque os caminhos Pi e P2 que são solução do 2
CANTINHOS.
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Figura 4.19: Ein destaque os camii.lhos PI e P2 que são solução do 2
CAMINHOS.

x e rl!, e E4 com pontas kl e k3. Nessa situação, os caminhos

P[ := S]js],sÍl+ 412ls;,k]l+ E4lk],k3l+ .4]3lk3,fi/l + r]líi/,f]l

P2 := Szjsz, xl + E3jx, íl1l + T2lt2, rzl

são uma solução para esta instância do 2-CAFvllNHOS.

Se x pertence ao subcaminho ÁiZls{, fÍI alterámos S2 substituindo o
subcaminho S2jsj!, xl poi '4lzlsl!, xl, redefinimos baseado no novo Sz, sg e
repetimos o argumento deste caso. Esse procedimento não pode ser repe-
tir indefinidamente

e

Resta, agora, apenas a situação em que x está em Á]2lki, sql e sl/ está em
Á13lkl,slÍI. Mas, se sl/ é kl, então, pela suposição 4.2, SI ls{, sl'l:: .412lsÍ,kil
e si/ não pertence a Á12lki,sÍI. De maneira semelhante, se x é kl, en-
tão, pela suposição 4.2, Á13lkl,slÍI está contido em SZ e sl' não pertence
a Á]3lkl, slÍI.

Por fim, se sr está em ,4t3ltl,slÍI kt e x está em Álzlkl,sll ki então
temos um cruzamento como no Caso 3.
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Isso conclui a demonstração do teorema de Watkins (teorema 4.1). l

4.3 Subdivisão do K3,3

Seguimos agora, apresentado o resultado do trabalho de Yossi Shiloach
o qual mostra como utilizar uma subdivisão de K3,3 como roteador.

Teorema 4.3 (de Shi]oach [24]): Considere uma üstâncía do
2-CAr-LENHOS(G,{sl, fl}, {s2, t2}) e suponha que o grado G possui
uma subdivisão K do K3,3. Se G é 3-conexo e existem entre os ter-

minais e qualquer conlíunfo de quatro vérfíces quaüo caminhos
disjuntos, então existem caminhos disjuntos Pt, com pontas sl e
fi, e -E)2 com pontas s2 e t2.

Assim, consideremos nesta seção uma instância (G, {sl, fl }, {s2, t2}) do
2-CAMINHOS tal que G seja 3-conexo, contenha como subgrafo uma subdi-
visão K do K3,3 e existam entre os terminais e qualquer conjunto de quatro
vértices quatro caminhos disjuntos.

Nomeamos os nós de KI como xl, x2, x3, yl, y2 e y3 Chamamos a
pseudo-aresta de K que liga xl a yj de .AÍ/.

Podemos escolher K de modo que:

Suposição 4.4: Se P é um caminho e 1{ e o são vértices que per
vencem tíinto a P quanto a uma pseudo-aresta .AI/ de K, então:

(a) Pju, zJI é um subcamlnho de ÁÍ/; ou

@) Pju,ol contém um vértice de K diferente de u e z; (fi-
gura 4.2).

A demonstração desse fato é igual à da suposição 4.2. Relembramos
que no processo de garantir que esta suposição se aplica, ao termos suces-
sivamente diversas versões de K, em nenhum momento são modificados
os nós de K. Entretanto, essa suposição não se aplica caso seja necessário
conservar alguma pseudo-aresta de K. Assim, sempre que utilizarmos a
suposição 4.4 devemos nos certificar de que podemos alterar K.

Suposição 4.5: O vértice sl é um nó deK
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Demonstração: Mostraremos como modificar K para que sl seja um
de seus nós.

Sejam QI, Q2 e QS três caminhos internamente disjuntor ligando sl
respectivamente a xl, xz e x3. Tais caminhos existem pois G é 3-conexo.

Podemos nos assegurar que estes caminhos e K respeitam a suposi-
ção 4.4, já que não há neste momento nenhuma restrição quanto as pseudo-
arestas de K.

Part=indo de sl sejam qt, qZ e q3 os primeiros vértices, respectivamente,
de QI, Qz e Q3 em K.

Se ql, q2 e q3 estão, nesta ordem, em uma mesma pseudo-aresta, defini-
mos çl! como o primeiro vértice de Q2 que não pertence a mesma pseudo-
aresta que q2. Nessa situação sabemos que existe um vértice como çl! de-
vido a suposição 4.4.

Mostraremos, com figuras, como obter uma subdivisão K' do K3,3 a
partir de K de acordo com a distribuição de qt, q2, çl! e q3 em K.

Abaixo, esgotamos as possibilidades desta distribuição de ql, q2, ql! e
q3 em K e indicamos a figura correspondente

l

2

3

ql, qZ e q3 pertencem à mesma pseudo-aresta (figura 4.20);

qi, q2 pertencem à mesma pseudo-aresta (figura 4.21);

qt, qZ e q3 pertencem a pseudo-arestas diferentes;

(a) ql, q2 e q3 são nós de K (figura 4.22);

(b) ql e qZ são nós de K (figura 4.23);

(c) ql é um nó de K (figura 4.24);

(d) ql, q2 e q3 não são nós de K (figura 4.25).

Nas figuras 4.20 a 4.25 os vértices destacados com quadrados ou cír-
culos grandes são os nós de K'. As linhas cheias representam as pseudo-
arestas de K' e são compostas por subcaminhos das pseudo-arestas de K e
por subcaminhos de QI, Qz e Q3. As linhas tracejadas representam subca-
minhos das pseudo-arestas de K que não fazem parte das pseudo-arestas
de K'. Estão marcadas nas figuras também os vértices sl, xl, x2, x3, yi, y2,
y3, ql, q2, q3 e, se pertinente, qZ l
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sl

lq2 X2

q3

xl

X3

(a) (b)

Figura 4.20: Modificação de K quando ql, qZ e q3 são em uma mesma
pseudo-aresta.

X2

ç:h q:
q3xl

X3

X2

qt q2

q3xl

X3

(a) @)

Figura 4.21: Modificação de K quando ql e q2 são em uma mesma pseudo
aresta.
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Figura 4.22: Modificação de K quando qt, q2 e q3 estão em pseudo-arestas
diferentes e são nós de K. Nesta figura ql :: xl, q2 :: xz, q3 :: x3-

Figura 4.23: Modificação de K quando qÍ, q2 e qS estão em pseudo-arestas
diferentes e qt, q2 são nós de K. Nesta figura ql :: xl, q2 :: x2.
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(a) ql :: x2 (b) ql := xz

X2

qz
+

xl qs

(c) ql :: xz

Figura 4.24: Modificação de K quando ql, q2 e q3 estão em pseudo-arestas
diferentes e ql é um nó de K.



4. Roteadores para o 2-CAMINHOS 51

q3 X2
+

qt qz

xl

(a) @)

q3
X2

gl
yz

xl
q2

X3

q3
X2

yz
qtxl

(c) (d)

Figura 4.25: Modificação de K quando ql, qZ e q3 estão em pseudo-arestas
diferentes.
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Também podemos escolher K de modo que

Suposição 4.6: O vértice tl é um nó de K, ou está em uma pseudo
aresta incidem fe em sl.

Demonstração: Mostraremos como modificar K para que fi seja um de
seus nós ou esteja em uma pseudo-aresta incidente a sl.

Sejam RI, Rz e R3 três caminhos, disjuntos exceto por fl, ligando tt a
três dos nós de K.

Podemos nos assegurar que estes caminhos e K respeitam a suposi-
ção 4.4, já que não há neste momento nenhuma restrição quanto as pseudo-
arestas de K. Nossa única restrição é manter sl como um nó de K.

Partindo de fl sejam rl, rz e r3 os primeiros vértices, respectivamente,
de RI, R2 e R3 em K.

Mostraremos, novamente com figuras, como obter uma subdivisão K'
do K3,3 a partir de K de acordo com a distribuição de rl, r2 e r3 em K.

Para compor os diversos casos consideramos que a suposição 4.5 se
aplica. Chamamos as pseudo-arestas incidentes em sl de vermelhas, as
outras chamamos de azuis.

Nas figuras (figura 4.26) a (figura 4.32) os vértices destacados com qua-
drados ou círculos grandes são os nós de K'. As linhas cheias representam
as pseudo-arestas de K' e são compostas por subcaminhos das pseudo-
arestas de K e por subcaminhos de RI, R2 e R3. As linhas tracejadas re-
presentam subcaminhos das pseudo-arestas de K que não fazem parte das
pseudo-arestas de K'. Estão marcadas nas figuras também os vértices sl,
[l, xl, x2, x3, y2, y3, rl, rz, r3. As arestas de K estão coloridas de acordo com
o definido acima.

Abaixo, esgotamos as possibilidades para a distribuição de rl, rz e r3
em K, e indicamos a figura correspondente

l Os vértices rl, r2 e r3 estão em pseudo-arestas diferentes; Eles estão

(a) em pseudo-arestas vermelhas (figura 4.26);

(b) em 2 pseudo-arestas vermelhas e uma azul (figura 4.27);

(c) em 2 pseudo-arestas azuis e uma vermelha (figura 4.28);
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Figura 4.26: Modificação de K quando rl, r2 e r3 estão em pseudo-arestas
vermelhas.

(a)

Figura 4.27: Modificação de K quando ri, r2 estão em pseudo-arestas ver-
melhas e r3 está em uma pseudo-aresta azul.
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(d) em pseudo-arestas azuis (figura 4.29);

Os vértices rl, r2 estão em uma mesma pseudo-aresta, r3 está em ou-

Neste caso, usando Rijfl,rll e R2lfl,rZI alterámos K para que tl es-
teja em uma pseudo-aresta. Se fl está em uma pseudo-aresta verme-
lha terminamos (figura 4.30). Se tl está em uma pseudo-aresta azul,
K3jti,r31 liga tl a uma outra pseudo-aresta. Procedemos de acordo
com a pseudo-aresta que contém r3.

(a) O vértice r3 está em uma pseudo-aresta vermelha (figura 4.31);

(b) O vértice r3 está em uma pseudo-aresta azul (figura 4.32)

Os vértices rl, r2 e r3 estão em um mesma pseudo-aresta; Usando a
suposição 4.4 reduzimos esse caso ao anterior. l

tra;

2

3
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sl rl X2e

r2

xl

r3

X3

sl ri X2

r2

xl

(a) ®)

rl X2e

r2

(c) (d)

xl r3 r2

e

X3

(e)

Figura 4.28: Modificação de K quando rl está em uma pseudo-arestas ver
melha e rz e r3 estão em pseudo-arestas azuis.
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(a)

(c)

Figura 4.29: Modificação de K quando rl, rz e r3 estão em pseudo-arestas
azuis.
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Figura 4.30: Modificação de K quando rl e r2 estão em uma pseudo-aresta
vermelha e r3 está em outra pseudo-aresta.

SI X2

(a) @)

Figura 4.31: Modificação de K quando fÍ está em uma pseudo-aresta azul
e r3 está em uma pseudo-aresta vermelha.
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SI X2 SI X2

@)

X3

(a)

Figura 4.32: Modificação de K quando fl e r3 estão em pseudo-arestas
azuis.

Seguimos agora com a demonstração do teorema de Shiloach supondo
que suposições 4.5 e 4.6 se aplicam.

Demonstração (do teorema 4.3): Seja K: um conjunto de quatro nós de
K diferentes de sl e ft. Existem em G, pelas condições do teorema, quatro
caminhos disjuntos entre os terminais e os vértices de X:. Nomeamos estes
caminhos Si, S2, TI e T2 aqueles que contém, respectivamente, si, s2, tl e

Chamamos sl! o primeiro vértices de K que encontramos ao percorrer
o caminho S2 a partir de s2 e, de maneira semelhante, chamamos f; o pri-
meiro vértice de K que encontramos ao percorrer o caminhos T2.

Supondo que xi = sl dividimos a demonstração em 3 casos de acordo
com a posição de ti em k.

Çg$al O vértice tt é um nó de K, lilás não há tinta pseudo-aresta ligando
fi a sl (figura 4.33).

Podemos supor que fl :: x2.

Seja i um valor em {1, 2, 3} para o qual o caminho Álí lst, yíl + .A2/ lyí, tll
não contém sl! nem fl!. O grato K -- (.4lÍ U .A2i) é conexo, e sendo assim,
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Figura 4.33: Caminhos disjuntor ligando sl a ti e sl! a tl!

existe nele um camhüo C com pontas sl! e íl!

Desta forma, os caminhos

Pi ::: Álilsl,yíl + .42flyí, Íll

e

P2 := S2js2, sl1l + Cjsl!, fl1l + T2lf2, Í21

são uma solução para essa instância do 2-CAX41NHOS

Isso conclui a demonstração deste caso.

Nos pr(5ximos casos, analisaremos prefixos de SI, S2, TI e T2 partindo
respectivamente de sl, s2, fi e fZ aos quais chamamos S{, Sj!, TI/ e T;. Em
cada caso, mostraremos que, se considerarmos prefixos longos o bastante.
encontramos em K caminhos disjuntor ligando SÍ a TI/ e Sj! a T;.

Dizemos que SI e 'q bloqueiam Sj! e T2 se não existem eln K cala
ligando Sj! a T; que sejam disjuntos de S{ e 'q.

anhos

Çaga2: O t\ é l{)tl )ló de K e llá unia pseudo-atesta ligalldo tl n sl

Podemos supor que t[ = y], de forma que a pseudo-aresta Ái] liga os
nós sl e fi.

Nesse caso, podemos considerar que a suposição 4.4 se aplica a St, SZ,
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TI e T2, já que, neste caso, não há nenhuma resh-ição quanto as pseudo-
arestas de K. Nossa única restrição é manter sl e tt como nós K.

Começamos, analisando os prefixos SÍ :: sl, S; := SZlsZ,sl1l, .q :: fl,
q '2,'l:l. -

Se ambos sl! e fl! estão em Áil, então existe em K (.All
caminho PI com pontas s] e fl disjunto do caminho

{sl, fl}) um

R s2l':, sl:l + A:. lsl:, fl:l + hlfl:, f,l

e esses caminhos são uma solução para o 2-CAMINHOS. Encontramos, de
maneira semelhante, uma solução para o 2-CAMINHOS se nem sl! nem tl!
estão em .Atl .

Assim, supomos que sl! está em em .AtÍ e que f; não está em em .AIÍ, ou
seja, que S{ e TI/ bloqueiam Sj! e T2 Nessa siü-ração, devemos considerar
um prefixo de Sz mais longo que S2 Consideremos, então, o prehxo Sg
de SZ a partir de s2 até o primeiro vértice de K .Ait que chamaremos de
slÍ (figura 4.34). Chamamos esse procedimento de alongar S2.

Se SJÍ e Zl; não bloqueiam S{ e TI/, terminamos (figura 4.34(a». Uma
situação em que isso não acontece, ou seja, SJÍ e T; bloqueiam S{ e T{,
é aquela em que sl!, íl! e slÍ estão nas três arestas incidentes em sl (â-
gura 4.34(b». A única outra situação em que temos um bloqueio é simé-
trica a esta, com sl!, [l! e slÍ nas três arestas incidentes em ti.

Assim, o próximo passo é alongar S{ (figura 4.35). Como a suposi-
ção 4.4 se aplica não haverá desta vez um bloqueio.
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S2 S2

(a)(b)

Figura 4.34: Situação após alongar SZ

S2 S2

(a)(b)

Figura 4.35: Situação após alongar SÍ.
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Ç:$$g..3: O tt não é Lltn nó de K e está em pseudo-aresta incidente ent sx

Podemos supor que fi está em Ati lsi,ytl.

E necessária redefinir St, S2, TI e T2 para que não terminem em sl nem
em yt. Seja K' um conjunto de quatro nós de K diferentes de si e yl. Exis-
tem em G, pelas condições do teorema, quatro caminhos disjuntos entre
os terminais e os vértices de X:'. Estes são os caminhos SI, S2, h e T2 que
consideramos na demonstração deste caso.

E importante notar não podemos considerar que a suposição 4.4 se
aplica aos caminhos SI, S2, h e T2, em relação a todas as pseudo-arestas de
K, pois devemos manter [l em uma pseudo-aresta incidente em si. Assim,
neste caso, a suposição 4.4 se aplica às pseudo-arestas de K com exceção
de /lll

Começamos, analisando os prefixos SIa '2,';l.

Como no caso anterior, se não há bloqueios encontramos facilmente
uma solução para o 2-CAMTNnOS. Se SI e 'q bloqueiam Sj! e T2 alongamos
s!2

sl, Sj! s:ls,,sl:l, 'q

Temos então quatro subcasos que correspondem a quatro maneira que
SJÍ e T' podem bloquear S{ e TI/ (figura 4.36).

Tratamos o subcaso da figura 4.36(a) da mesma maneira do Çaêp.2.

No subcaso da âgura 4.36(b), começamos alongando T{. As únicas
possibilidade em que há um bloqueio são quando t{ está entre s2 e yl ou
entre íl! e yi, nessa situação podemos reduzir esse subcaso ao Çg$e2 (fi-
rma 4.37).

No subcaso da figura 4.36(c) o procedimento é mais longo.

Primeiro alongamos TI/, já que fi está preso. Se t{ está em uma pseudo-
aresta não incidente em sl podemos reduzir este subcaso ao Çagç1.2 de ma-
neira similar ao feito anteriormente

Assim, supondo que fÍ está numa aresta incidente em sl, digamos
Án (figura 4.38(a», consideramos o prefixo T;. Se íl! não está em .A12 lsi, tÍI

não há bloqueio. Seguimos, então, supondo que tl! está em Á12lsl, tÍI (fi-
gura 4.38(b».
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S2 S2

(a) @)

sl

(c) (d)

Figura 4.36: Os quatro casos em que S2 e T2 bloqueiam S{ e .q
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e +

sl e

(a) @)

Figura 4.37: Modificando K temos o Caso 2

Agora, alongamos T;. SÓ há bloqueio se tg esta em Á13, prendendo
si (figura 4.38(c». Passamos a supor que ílÍ esta em Á13, e alongamos:S'

Desta vez, só há bloqueio se s{ estiver em Áii lsg, yll prendendo sg (fi-
gura 4.38(d».

O próximo passo é alongar Sj!

Podemos entrar então em um ciclo: alongamos S2, alongamos TI/, alon-
gamos T;, alongamos SI, e assim por diante

Entretanto, esse ciclo não pode ser infinito, pois quando o último vér-
tice de um dos prefixos for um nó de K não haverá bloqueio.

O último subcaso (figura 4.36(d» se resolve de maneira semelhante. A
figura 4.39 mostra a situação depois do primeiro ciclo. l
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sl
//

S2

(a) ®)

; l '; '{,

(c) (d)

Figura 4.38: Em destaque em cada figura o prefixo que alongamos a cada
passo.
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sl

Figura 4.39: Situação após o primeiro ciclo



Capítulo 5

Vértices irrelevantes para o
2-CAMINHOS

No capítulo 3, vimos que um dos elementos do método de Robertson e
Seymour é a eliminação de vértices irrelevantes da instância quando não
há entre os terminais e o roteador uma boa conexidade, ou seja, quando
não há caminhos disjuntos em quantidade suficiente para a resolução do
problema.

No capítulo 4 ao estudarmos os subgrafos que podem fazer papel de
roteador definimos mais precisamente o que essa boa conexídade sigrufica
no caso do 2-CAMINHOS. Para aplicar o teorema de Watkins (teorema 4.1)
ao 2-CAMINHOS precisamos supor que existem quatro caminhos disjuntos
entre os terminais e os nós do roteador, nesse caso uma subdivisão do KS.
Já para aplicar o teorema de Shiloach precisamos supor que o grato é 3-
conexo e que existem entre os quatro terminais e qualquer conjunto de
quatro vértices quatro caminhos disjuntos.

No método de Robertson e Seymour o procedimento caso as condições
de conexidade não sejam satisfeitas é encontrar no roteador um vértice ir-
relevante. Entretanto no caso do 2-CAMINHOS é possível executar reduções
do problema a gratos onde as condições de conexidade estão garantidas.

Assim, nesse capítulo mostraremos que, ao descrever um algorit:mo
para o 2-CAUiNHOS podemos supor que

e o grato é 3-conexo;e

. existem 4 caminhos disjuntor entre os terminais e qualquer conjunto

67
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de quatro vértices

Antes de prosseguir é conveniente esclarecer algumas definições. Dado
um grafo G chamamos um conjunto X de vértices de corte se G X não
é conexo. Se um corte contém apenas um vértice chamamos esse vértice
de vértice de corte. Se }{ é um componente de G X, então chamamos de
componente forte de G módulo X o grato induzido pelos vértices de H e
X em G, para denotar o componente forte usamos a notação H (figura 5.1).

Figura 5.1: Em destaque o corte X, o componente H e o componente forte
H

5.1 2-Conexidade

Suponha dada um instância l ::: (G, {sl, fl }, {sz, f2}) do 2-CAMINHOS.

Apresentamos uma série de reduções. Para demonstrar cada uma delas
supomos que as anteriores se aplicam.

Redução 5.1: Podemos supor que todo componente de G con
tém um te.rmina].

Demonstração: Seja H um componente de G que não contém nenhum
dos terminais. Então PI e P2 são uma solução de l se e somente se são
solução de (G -- H, {sl, ti }, {s2, f2}). Nesse caso os vértices de H são irre-

levantes para o problema. l
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Redução 5.2 Po(íamos supor qtze G é conexo.

Demonstração: Se si e fl estão em componentes diferentes J é inviável,
ou seja, não existe caminho Pt com pontas sl e fl . Da mesma maneira, se sz

e f2 estão em componentes diferentes, não existe caminho P2 com pontas
s2 e fZ Por outro lado se sl e s2 estão ein componentes diferentes então
quaisquer caminhos PI com pontas sl e tl, e P2 com pontas s2 e f2 são
solução de l. l

Redução 5.3: SQa o um vértice de corre de G. Podeíllos supor
que todo coJnponente de G u colltéJn uzn termina/ (figura 5.2)

Demonstração: Caso contrário, seja H um componente de G u que
não contenha um terminal.

Então os vértices de H são irrelevantes para o problema, ou seja, PI e
P2 são uma solução de / se e somente se são solução da instância (G
n, {sl, fl }, {s:, fz}).

:' .;;
.f .f:

b "

Figura 5.2: Um componente de G u não contém nenhum terminal

Redução 5.4: Podemos supor que nenhum termina/ é um vér-
tice (ie col'fe (figura 5.3).

Demonstração: Digamos que sl seja um vértice de corte, então, pela
redução 5.3, si separa outros dois terminais.

Se sl separa sz de t2 (figura 5.3(a», então esta instância é inviável. Caso
contrário, sl separa {s2, t2} de ft (figura 5.3(b». Nesse caso G sl conténx
um caminho P2 entre sz e f2 disjunto de qualquer caminho PI ligando sl a
item G. l

Redução 5.5 Podemos supor que G é 2-conexo (figura 5.4)
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S2

\.:
(a) b)

Figura 5.3: O vértice sl é um vértice de corte

Demonstração: Seja o uin vértice de corte de G. Pela redução 5.3 u
separa dois terminais.

Se a separa sl de fl e s2 de f2 (figura 5.4(a», então a instância é inviável.
Assim passamos a supor que sl e tl estão ambos em um componente H de
G 0

Se u separa {sl, fi} de {s2, fZ} (figura 5.4(b», então qualquer caminho
Pt entre sl e tl ein .f{ é disjunto de um calminho P2 com pontas s2 e f2 em
G H

Resta o caso em que H contém também s2, e z} separa {sl , fl, s2 } de fZ (fi-
gura 5.4(c». Nesse caso reduzimos / à instância /' :=(Ü, {si, fl}, {s2, z;}).

Sejam PÍ e Pg uma solução para /', encontramos uma solução para J
combinando P; com uln caminho entre z; e t2 no componente forte de G zi
que contém fZ. Por outro lado, se PI e P2 são uma solução para 1, então P2
contém o e PI e P2lsZ, ul são uma solução para //- l

5.2 3-Conexidade

O trabalho de Alon ltai citado por Yossi Shiloach [24] nos permite pros
seguir com as reduções até o ponto de garantir que G é 3-conexo.

Redução 5.6: Seja X ::: {lz,u} lzm corre de G. Podemos supor
que rodo componente de G X contém um terminal (figura 5.5)

Demonstração: Seja X := {z/,z;} um corte de G, seja H um compo
nente de G X que não contém um terminal e seja G' := (G H) + i/z,
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S

q
8

l

(a)

(c)

Figura 5.4: O vértice u é um vértice de corte

- :';::l
Figura 5.5: Um componente de G -- {lz, o} não contém nenhum terminal

Í;

lz ..
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(a) (b)

Figura 5.6: Dois dos terminais formam um corte

Verificamos que uma solução para a instância I' := (G', {sl, fi}, {s2, t2})
pode ser obtida a partir de uma solução para /, e vice-versa.

Se PI e P2 são uma solução para / que não contém vértices de H então
são também uma solução para J'. Por outro lado, como X separa os termi-
nais de l:r então apenas um deste caminhos pode conter um vértice de H,
e este caminho deve conter também i/ e u. Digamos que este caminho seja
Pi . Substituindo em PI o subcaminho PI lli, ol pela aresta zlz; de G' obtemos
um caminho que junto com P2 formam uma solução para I'

Se P{ e 1% são uma solução para I' que não contém a aresta ilz; então
são também uma solução para /. Por outro lado, se um destes caminhos,
digamos PÍ, contém [ro então podemos substituir 1/0 pol um caminho entre
[l e o em H obtendo um caminho o qual, juntamente com P2, forma uma
solução para l. l

Redução 5.7: Podemos supor que uln con/unto de dois fermi
rlafs não é uln corre de G (figura 5.6).

Demonstração: Se X = {sl, fi} são uin conte de G (figura 5.6(a», pela
redução 5.6, X separa s2 de fZ e nesse caso / é inviável.

Se X = {sl, s2} são um corte de G (figura 5.6(b», então ti e tZ estão em
componentes diferentes de G X. Nesse caso qualquer caminho entre sl
etl emG s2édisjuntodeumcan\inhoentres2et2em G si. l

Redução 5.8: Podemos supor que nenhum corte com dois vér-
tices contém um telminaJ (figura 5.7).

Demonstração: Seja X = {sl,zi} um corte de G
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@)

Figura 5.7: {sl, u} é um corte

Se X separa fl de {s2, f2} (figura 5.7(a», então qualquer caminho entre
sl etl emG oédisjuntodeumcaminhoentres2ef2emG sl.

Se existe um componente H de G X que contém fi e sz (figura 5.7(b»
reduzimos là instância I' :=(H, {sl, fl }, {s2,z;}).

Sejam PÍ e P; uma solução para I', encontramos uma solução para /
combinando P; com um caminho entre o e tZ no componente forte de G
X que contém f2. Por outro lado, se PI e P2 são uma solução para 1, então
P2 contém u e PI e P2ls2, ul são uma solução para //. l

Redução 5.9: Se/a X ::: {ll,zi} um cor(e de z}. Podemos supor
que X não separa [sl, ft} de {s2, f2}(figura 5.8).

Demonstração: Se X separa {si, tÍ } de {sz, t2} qualquer catTünho entre
sleft emG líédisjuntodeumcaminhoentres2ef2emG o. l

Figura 5.8: {u, u} separa {si, tl } de {s2, f2}
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Redução 5.10: Seja X := {u, o} um corre de G. Podemos supor
que X não separa {sl, s2} de {fi, fZ}(figura 5.9).

Demonstração: Seja X := {u,z;} um corte de G que separe {sl, s2} de
{fl, f2 .F .

Como G é 2-conexo, existem caminhos disjuntos QI e Q2 ligando {sl, s2}
a {f1, [2}, um desses caminhos contém u e o outro z;. Se estes caminhos ]i-

gam si a [l e s2 a f2 e]es são uma so]ução para ] Passamos a supor então
que QI liga si a f2 e Qz liga s2 a fl. Supomos também que Qt contém ll e
que Ç122 contém u.

Seja S a união dos componentes fortes de G módulo X que contém si e
s2 e seja seja T a união dos componentes fortes de G módulo X que contém

Afirmamos que / tem uma solução se e somente se há uma solução
para uma das seguintes instâncias:

sl e s2

/s : (S, {.:,«}, {s:,«})

ou

Jr : {u, fi}, {z,, f2})

Sejam PI e P2 uma solução para 1. Se PI contém zz, então Pllu,fll e
P2lu, t21 são uma solução para l.r. Por outro lado, se Pi contém u então
PI lu, stl e P2 lz{, s21 são uma solução para és-

se SI e Sz são uma solução para /s, então SI lsl, ul + Q2lo, til e S2 ls2, ul +

QI lzz, t21 são uma solução para / Se TI e T2 são uma solução para lr, então
rl lti, ul + Ç2llzz, sll e T2lf2, ol + (l?2lu, s21 são uma solução para l l

Redução 5.11 Podemos supor que G é 3-conexo (figura 5.10)

Demonstração: Seja X := {u, o} um corte de G. Pelas reduções anteri-
ores podemos supor que X separa si de {sz, fl, f2}. Sela ]{ o componente
de G -- H que contém sl

Nessa situação, / tem uma solução se e somente se há uma solução para
uma das seguintes instâncias:

1« : - n,{u, tl}, {s2, f2})
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Figura 5.9: {lz, o} é um corte de G

ou
/, := (G , {z,, fl}, {s2, f2})

l

.*, h"
©S2

.'- '. .
ef2

eS2

ett
sl

.f2 i+"
es2

.f l. «

Figura 5.10: {u, u} é um corte de G

5.3 Quatro caminhos disjuntos

Pelo exposto nas seções anteriores podemos supor que G é 3-conexo.
Nesta seção, mostram-nos que podemos supor que existem, entre os quatro



5. Vértices irrelevantes para o 2-CAMINHOS 76

terminais e qualquer conjunto de quatro vértices, quatro caminhos disjun-
tos. Para tanto apresentamos a seguinte redução.

Redução 5.12: Sda X ::: {zu, u, o} ul l corre de G. Podemos su
por que todo coinponenfe de G X contém lzm fermha/ (fi
gura 5.11).

Demonstração: Seja H uin componente de G X que não contém um
terminal e seja G' := (G H) + {zull, l/z;, pzo}.

A seguir, verificamos que uma solução para J' := (G', {si, tl }, {s2, fZ})

pode ser obtida a partir de uma solução para 1, e vice-versa.

Se Pi e P2 são uma solução para l que não contém vértices de H então
são também uma solução para /'. Por outro lado, como X separa os ter-
n\mais de H então apenas uln deste caminhos pode conter vértices de H,
e este caminho deve conter também dois dos vértices de X. Digamos que
este caminho seja Pt, e que contenha u e u. Substituindo em PI o subcami-
nho Piju,ul pela aresta ilp de G' obtemos um caminho que junto com P2
formam uma solução para /'

Se P{ e 1); são uma solução para r', então no máximo uin deles contém
uma aresta em {zou, llu, z;iu}. Casa nem PI/ nem P5 que não contenham uma
aresta em {zuu, í/u,ozu} então são também uma solução para l Por outro
lado, se um destes caminhos, digamos PÍ, contém uma das arestas em em
{zou, zlz}, oíu}, digamos zlu, então podemos substituir i/u por um caminho
entre ir e o em H obtendo um caminho o qual, juntamente com P2, forma
uma solução para /. l
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a

Figura 5.11: {zo, u, o} é um conjunto de corte de G

Resta mostrar que essa redução garante que existem, entre os quatro
terminais e qualquer conjunto de quatro vértices, quatro caminhos disjun-
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tos

Demonstração: Seja S um conjunto de quatro vértices de G. Se não
existem quatro caminhos disjuntor entre os terminais e S então, pelo Teo-
rema de Menger (teorema 2.1), existe um corte X, IX < 4 separando S dos
terminais. Como G é 3-conexo temos IXI :: 3.

Seja s um vértice de S e de C X. Sabemos que tal vértice existe pois S
contém quatro vértices e X apenas três. Ora, s está em um componente de
G X que não contém nenhum terminal. O que contradiz a redução 5.12



Capítulo 6

Teoremas de estrutura e o

2-CAmINHos

No núcleo da estratégia de Robertson e Seymour estão os teoremas
de estrutura. Estes teoremas afirmam que a ausência de determinados
menores em um grato garantem que o grato tem uma certa estrutura, esta
estrutura por sua vez pode ser utilizada para encontrar uma solução para
Ok-CAMINHOS.

Para o 2-CAMINHOS o teorema de estrutura relevante é o teorema de
Kuratowski.

Teorema 6.1 (de Kuratowski]12]): Um grado é planar se e so-
mente se nãopossui como subgraío uma subdivisão do graílo bi

partido completo Ks,a ou uma subdivisão do grato completo KS

Vimos, no capítulo 4, como podemos encontrar uma solução para o
2-CAMINHOS quando o grato em questão possui uma certa conexidade e
contém uma subdivisão do KS ou do -K3,3. No capítulo 5 mostramos que
podemos supor a conexidade necessária.

Resta descrever a solução no caso em que o grato não possui um KS
nem um K3,3. O teorema de Kuratowski nos garante que nesse caso o
grato é planar. Assim, nesse capítulo trataremos do 2-CAMINHOS restrito a
gratos planares.

Problema 2-CAF«llNnOS-PLANAR (G, {si, fl}, {s2, fZ}): l)aços um

gzaío planar G e vértices si, fl, s2, f2, enconüar caminhos disÍun-

78
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fos Pi e P2 tais que PI temi porras sl e fl e P2 tem pontas s2 e fZ

O algoritmo descrito nesse capítulo é devido a Yehoshua Perl e Yossi
Shiloach [16] e tem como consequência o seguinte teorema.

Teorema 6.2: Secam sl, s2, tl e t2 vértices de uin grato planar. Se
existem hês camírthos ínfernamenfe dis/tantos ente si e ft e h'ês
caminhos inteiramente díqunfos ente sz e f2, então va.le uma e
apenas uma das seguintes a/armações:

e existe um desenho plano do grato com sl, s2, [1 e f2 na
áonteira de uma uma mesma face nesta ordem;

. existem cam:anhos disjuntos ligando, respectivamente, sl a
fl e s2 a t2.

Como vemos no enunciado do teorema é necessária aqui também uma
certa conexidade, entretanto aplicadas as reduções apresentadas no capí-
tulo 5 esta conexidade estará garantida.

Antes de prosseguir é conveniente relembrar algumas notações. Se C é
um caminho que contém os vértices u e o então Cju, ol é o subcaminho de
C entre os vértices u e o. Se Cja, ól e Oló, cl são caminhos Cja, ól + Oló, cl
representa o que está contido no passeio que é a concatenação desses ca-
minhos.

6.1 Inviabilidade

Ao apresentar um algoritmo cuja intenção seja solucionar o 2-CAMINHOS

em gratos planares devemos ser capazes de identificar e certificar quando
uma determinada instância é inviável, ou seja, quando não existem os ca-

minhos PI e P2. Com essa finalidade apresentamos o seguinte teorema.

Teorema 6.3 : Saiam sl, sz, ft e [2 vértices de um graíop/amar. As
seguintes afirmações são multa-mente excJusívas;

(i,) Existe um desenho plano do grado com si, s2, fl e f2 na
áonteü'a de uma mesma face nesta ordem;

(ii) Existem caminhos Pt e Pz, disjuntor, ligando respectiva-
mente sl a fl e s2 a t2.
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Nota-se a semelhança deste com o teorema 6.2 apresentado no início
deste capítulo. A diferença reside no fato de que ambas as afirmações
listadas no presente teorema podem ser falsas (figura 6.1), enquanto no
teorema 6.2 uma das afirmações deve ser verdadeira.

Figura 6.1: 0 2-CAMINHOS é inviável, mas não há um desenho plano do
grato com sl, s2, fl e fZ em uma mesma face nesta ordem.

Demonstração: Seja G um grato planar e sl, s2, fi e t2 vértices de G.
Tomemos um grato auxiliar G' obtido adicionando-se a G um vértice x,
arestas xsl, xs2, xtl e xf2 além das arestas sls2, s2ft/ flfZ, t2sl que não esti-
verem presentes em G (figura 6.2).

Se a afirmação (i) for verdadeira então G' é planar. Basta tomarmos
um desenho plano de G com sl, s2, fl e fZ numa mesma face e nesta face
acrescentamos o vértice x e as novas arestas obtendo assim um desenho
plano de G' (figura 6.2(b».

Por outro lado, se a aârmação (ii) é verdadeira então G' contém uma
subdivisão do K5, esta sendo composta pelos caminhos PI e P2 mais o vér-
tice x e as arestas xsl, xs2, xfl, xfZ, sisa, s2fl, tlf2, t2sl (figura 6.2(c».

Ora, um grato não pode ser ao mesmo tempo planar e conter uma sub-
divisão do KS. De forma que as afirmações (i) e (ii) não podem ser simul-
taneamente verdadeiras. l
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(a) G (b) G' (c) subdivisão do Ks

Figura 6.2: Inviabilidade do 2-CAWiNHOS

6.2 Estratégia

Uma idéia ingênua para solucionar o 2-CAMINHOS e que pode nos aju-
dar a compreender a motivação do algoritmo que apresentamos a seguir é
escolher um caminho entre si e fl e então remover esse caminho do grato
e encontrar no grato resultante um caminho entre s2 e f2. Essa aborda-
gem falha no caso em que todos os caminhos entre s2 e f2 têm vértices em
comum com o caminho que escolhemos entre si e fÍ. Entretanto, nesse
caso nada podemos afirmar a respeito da existência de caminhos PI e P2
como definidos no problema, para certificar a inviabilidade do problema
seguindo essa idéia, teríamos que enumerar e testar todos os diferentes
caminhos entre si e ft.

No algoritmo que apresentamos, exploramos a planaridade de G para
encontrar dois caminhos X e Y respectivamente entre sl e fl e entre s2 e
f2 tais que se em G -- X não existem caminhos entre s2 e f2 e em G -- Y
não existem caminhos entre sl e fl, então não existem caminhos que sejam
solução de 2-CAMINHOS-PLANAR(G, {si, tt }, {sz, f2}).

Nas próximas seções passaremos a descrever os detalhes do algoritmo.
Mostraremos como:

8 a partir de um circuito O e caminhos X e Y internos a este em al-
gum desenho plano de G, podemos encontrar uma solução para uma
instância do 2-CAMINHOS-PLANAR ou certificar sua inviabilidade (se-
Ção 6.3);

' encontrar O, X e y partindo de um conjunto "especial" de caminhos
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entre sl e tl e entre s2 e fZ (seção 6.4); e, por fim,

. obter esse conjunto "especial" de caminhos a partir de um conjunto
ordinário de caminhos (seção 6.5).

6.3 Solução

O maior trabalho do algoritmo será no sentido de encontrar no grato
G um circuito O, que contém sl, sz, tl e f2, nessa ordem, e caminhos X e Y
ligando, respectivamente, sl a fl e s2 a tZ disjuntos de O, exceto pelos seus
extremos, tais que em algum desenho plano de G uma das duas regiões
delimitadas por O contenha ambos os caminhos (figura 6.3). A região
delimitada por O que contém X e Y será considerada interna. Observamos
o fato de que todo caminho intemo a O, com pontas sl e ti, tem vértices
em comum com Y e todo caminhos interno a O com pontas s2 e f2 tem
vértices em comum com X.

Figura 6.3: Desenho plano de G com X e y internos a O

Mostraremos agora como resolver o 2-CAMÍNnOS-PLANAR unia vez en-
contrados O, X e Y como descritos.

Removendo os vértices sl e tl de O obtemos dois caminhos, Os: que
contém s2 e Ot: que contém t2 (figura 6.4(a». Da mesma maneira em O --
{s2, fZ} temos Os: e Or. que contêm, respectivamente, sl e fl (figura 6.4(b».

Temos então três casos:

(1) Existe no desenho plano de G um caminho R com pontas zz em Os: e
o em OÍ: que esteja na região externa a O e tenha em comum com O
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(a) @)

Figura 6.4: Divisões de O

(a)

Figura 6.5: Caminhos ligando Os: a Ot: e Os: a Of:

apenas as suas pontas li e z? (figura 6.5(a»

(2) Existe no desenho plano de G um caminho S com pontas u em Os: e
u em Of: que esteja na região externa a O e tenha em comum com O
apenas as suas pontas u e u (figura 6.5(b».

(3) No desenho plano de G a face externa contém em sua borda os vér-
tices sl, s2, fl e f2 nessa ordem (figura 6.6).

No caso (1), os caminhos PI := X e P2 := Os:js2,z/l + R + Of,lu,f21
são uma solução para o 2-CAMINHOS-PLANAR. No caso (2), a solução são
os caminhos Pt := Os:jsi,zzl + S + Ot:ju,tll e P2 :- Y. Já no caso (3), o
teorema 6.3 garante que o problema é inviável.

Assim, encontrados o circuito O e os caminhos X e Y, procuramos em
G X por P2, um caminho qualquer entre sz e t2, se encontramos o pro-
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(a) (b)

S2

(c) (d)

Figura 6.6: si, s2, fl e f2 na face externa

blema está resolvido com PI := X. Caso contrário procuramos em G -- Y
por Pi, um caminho entre si e tl, se encontramos resolvemos o problema
com P2 :' Y. Por fim, se não existe nenhum desses caminhos sabemos que
o problema não tem solução.

Vimos como solucionar o 2-CAh,nNnos utilizando um circuito O e cami-

nhos X e Y previamente obtidos. Veremos na próxima seção como obter
O, X e Y que satisfaçam as condições que necessitamos, ou seja, O deve
conter sl, s2, fl e f2 nessa ordem, X deve ligar sl a fi e ser internamente
disjunto de O, Y deve ligar s2 a f2 e, assim como X, ser disjunto de O, ex-
ceto por suas pontas, e por fim deve existir um desenho plano de G no
qual X e Y sejam internos à região delimitada por O.
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6.4 0,XeY
Sejam G um grato planar, C um conjunto de três caminhos interna-

mente disjuntos entre sl e [l e D um conjunto de três caminhos interna-
mente disjuntos entre s2 e [z. Mostraremos agora como obter O, X e y
satisfazendo as condições do ultimo parágrafo da seção anterior, a partir
de C e D

Será necessário nomear cada um dos caminhos desses conjuntos de
modo que possamos nos referir individualmente a cada um deles e esta-
belecer entre eles uma ordem. Nomeamos os caminhos de C como Ci, C2
e C3 e os de 'D como l)Í, Dz e D3. Usaremos no restante deste capítulo í, .f
como índices para nos referirmos a esses caminhos, assim consideraremos
que 1 < í,J :Ç 3.

Como veremos na seção 6.5, podemos fazer algumas suposições sobre
os caminhos em C e .Z). No restante dessa seção supomos que:

(SI) todo caminho de C cruza todo caminho de 'D;

(êZ) todos os caminho de .D cruzam os caminhos de C pela primeira vez
na mesma ordem, digamos Ct, CZ e C3. Caso um camir\.ho 'Z) con-
tenha sl ou fl esse cruzamento é considerado como cruzamento na
ordem CI, C2, C3;

(ê!) o último caminho de C intersectado por cada caminho de Z) é C3;

(S4) sejam D um caminho em Z)/ C um caminho em C e u e z; vértices
pertencentes a ambos estes caminhos. Se Dllt,ol cruza apenas C e
nenhum outro caminho de C então Dju, z;l é igual a Cjzz, z;l;

($!) sejam D um caminho de D, H um vértice que pertence a D e a CI, eu
um vértice que pertence a 1) e a C3. Então, Dlu, ol cruza C2.

Vamos ainda destacar alguns vértices. Chamamos z;l,/ e zoi,/ respectiva-
mente o primeiro e o último vértices de Dí que pertencem a C/. Quando
nos referimos aqui e no restante do capítulo a um primeiro ou último vér-
tice, um primeiro ou último caminho, a alguma ordem em que encontra-
mos ou cruzamos caminhos ou ainda a um caminho ou vértice aparecer
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antes ou depois de outro, estamos nos referindo à ordem em que os vérti-
ces de um caminho de C, ou de Z), são enumerados partindo-se de sl, ou

A forma de nomear os caminhos de C é dada pela suposição (êZ). Já os
caminhos de D são nomeados de forma que z;l,l, z;2,1 e u3,1 apareçam nessa
ordem em CI.

Afirmamos que O, X e Y podem ser obtidos da seguinte maneira (fi-
gura 6.7).

S2

0 := DI lsz, z;l,ll+ Ct lui,t, sll

+ C3 lsl, zo1,3j + DI lw1,3, t21

+ l)3lfZ, m3,3j + C3 lm3,3, Íll

+ C] ltl, u3,tl + D3 lo3,1, s21

X:= C2
D2 ls2, u2,21 + Cz lu2,2, m2,21 + D2 lzoz,z, t2j

sl

C3
t01,3 203,3

Figura 6.7: O circuito O e os caminhos X e Y
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(a) b)

Figura 6.8: O vértice s2 interno a L

Para mostrar que O é disjunto de X e Y, exceto pelas pontas desses
caminhos, utilizaremos alguns lemas que demonstramos a seguir.

Consideremos um desenho plano de G e, deste, a região L que é deli-
mitada pelo circuito composto pelos caminhos CI e C3 e que contém C2.

Lema 6.4: Os vértices s2 e fZ são externos a L ou estão na sua
borda.

Demonstração: O vértice s2, em relação às regiões delimitadas pelo
circuito .h4 composto pelo união dos caminhos C2 e C3, deve estar na re-
gião que contém CI, já que os caminhos satisfazem a suposição (êZ), em
palavras mais simples, s2 deve ser externo a À4

Assim, consideremos o circuito (figura 6.8(a»

Q DI ls2, ul,ll + CI lul,l, sil + C3 + CI ltl, z;3,1j + D3lz;3,1, szl

e o vértice u2,1. Percebemos que u2,2 é interno a Çll!, caso contrário s2 seria
interno a MI. Por outro lado, se s2 é interno a 1, então z}2,1 é externo a Q já
que ZP[,], u],2 e ui,3 aparecem nessa ordem em C].

Mostraremos que D2lo2,1, u2,21 não cruza Q, e desta forma também que
o2,i é interno a Q e portanto que s2 é externo a L.

Os caminhos de 'D são internamente disjuntos assim D2lu2,1, u2,21 é dis-
junto de l,)l lsZ, ul,il e de l,)3lzi3,1, s21. O caminho D2 cruza C3 apenas após
u2,2 e portanto [,)2lz72 i, u2,21 é também diqunto de C3.

Suponhamos que exista um vértice H comum a l)z lu2,1, u2,21 e CI lsl, oi,ll
Antes de u2,2, o caminho DZ cruza apenas o caminho CI (figura 6.8(b». As-
sim O2luZ.l, zzl não cruza nem CZ nem C3 e, pela propriedade (S4), o sub-
caminho i)2lu2,t, ul é igual a Cljo2,i, zzl. Mias ul,i está em CI laZ,t, ul o que
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nos leva a uma contradição pois ui,i não pode pertencer a l)i e também a
D2. Portanto não pode existir um vértice como zz, ou seja, í)2lu2,1,u2,21 é
disjunto de CI lsl , ul,ll-

Similarmente DZlo2,1, oZ,21 é disjunto de CI ltj., o3,11 completando a de-
monstração de que Q é disJunto de E)2lz;2,t, z;z,21.

Assim mostramos que s2 é externo a L ou está em sua borda.

A prova de que t2 é externo a L é análoga. l

Assim temos que X
região delimitada por C)

C2 é internamente disjunto de O e interno à

Lema 6.5 : Seja l)í um caminho de .Z). O subcamínho i)flui,i, mí,31
éínfei.no a l,.

Demonstração: Se l)Ílz;Í,l, zoÍ,31 tem um vértice externo a 1,, então l.)í
contém vértices tl e z; pertencentes também ao circuito composto pelos
cantinhos CI e C3 tais que l)ílzz,zJI é externo a L exceto por suas pontas.
Assim, é claro que Dllu, ul é internamente disjunto de qualquer caminho
em C. Entretanto, H e z; não podem estar ambos em Ct devido a propri-
edade (g4), da mesma maneira não podem estar ambos em C3. Já a pro-
priedade ($!) garante que não podem pertencer uma a Ct e outro a C3.

Lema 6.6: Os vértices wi,2, m2,z e m3,2 aparecem nessa ordem em
CZ assim como os vértices zo1,3/ tl;2,3 e w3,3 em C3.

Denaonstração: ('onao [)l lul 1/ w1,31/ ])2lo2,1/ zo2,31 e ])3 lo3,1/ m3,31 são to-

dos internos a L e disjuntor, wí,3, íu2,3 e w3,3 devem estar em C3 na mesma
ordem que ol,i, o2,i e o3.i aparecem em CI . De maneira similar mostramos
que zo1,2, m2,2 e m3,2 aparecem nessa ordem em Cl2. l

Resta-nos mostrar que Y := Dzls2, o2,2j + C2ju2,2, w2,zl + D2lw2,2, t21 é
disjunto de O exceto pelas suas pontas. Mas D2ls2, u2,21 é internamente
disjunto de DI e D3. Já mostramos na prova do lema 6.4 que Dzlo2,1, o2,21

é disjunto de CI lst, z;t,ll e que D2lz}2,1, o2,21 é disjunto de Ct lti, z;3,tl . Temos
então que l)2 ls2, o2,21 tem em comum com O apenas s2. Da mesma maneira
mostranaos que t2 é o único vértice comuna a D2jw2,2, tzl e o.
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0D D

C

(a) b)

Figura 6.9: Caminhos que satisfazem, (a), e não satisfazem, (b), a suposi
Ção(S4)

Novamente, devido aos caminhos de D serem internamente disjuntor,
sabemos que mi,2 #: zo2,2 e que zu2,2 #: w3,2, esse fato e o lema 6.6 garantem
que w2,2 # si e zt;z,z / fl e assim C2ju2,Z, m2,ZI é disjunto de O.

Assim, Y é disjunto de O e intemo à região por este delimitada. Com
isso mostramos como obter O, X e Y a partir de C e D desde de que C e D
satisfaçam as suposições ($!) a (!!).

6.5 C e D

Passamos agora a mostrar como obter os conjuntos C e 1) de acordo
com a nossa necessidade explicitada nas suposições de (SI) a (S5).

O processo é bastante direto. Começamos com três caminhos intema-
mente disjuntos quaisquer entre si e ft e outros três caminhos ligando sz
a f2. Passamos, então, a verificar se eles satisfazem as suposições de ($!)
a (11i). Caso alguma seja violada, mostraremos como obter caminhos que
não as violem, ou, sempre que possível, como encontrar caminhos Pi e P2
que soam solução do 2-CAMINHOS-PLANAR.

Começamos garantindo que os caminhos satisfazem a suposição (!4).

(S4) sejam D um caminho em Z), C um caminho em C e H e o vértices
pertencentes a ambos estes caminhos. Se Dlu,ul cruza apenas C e
nenhum outro caminho de C então Dlu, ul é igual a Cju, ol.

Enquanto existirem caminhos C e D e vértices u e u que violem essa
suposição (figura 6.9(b» substituímos em C o caminho C pelo caminho
Cjsl,zzl + Olzz,ul + Cjo, tll (figura 6.9(a», se si, u, o e fl aparecem nessa
ordem em C. Se, por outro lado, sl, u, u e fl aparecem nessa ordem em C,
substituímos C por Cjsi, ol + Dlo, ul + Cju, tll.
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Este processo é iterativo. [)evemos portanto nos certificar que ta] pl'o
cedimento se repete um número finito de vezes. Para tanto basta observar
que o número de subcaminhos maximais comuns em C U .D, a cada itera-
ção, é reduzido de pelo menos um. Dessa forma fica claro que o número
de iterações é limitado.

Para garantir a suposição (SI) basta verificar se todo caminho de C
cruza todo caminho de 'D. Se C em C e D em 'Z) não se cruzam então
terminamos com a solução:

B

Em D temos ao menos um caminho que não contém si nem [i. Cha-
memos esse caminho de Dt. Nomeamos os caminhos de C como CI, C2 e
Cs de tal forma que 1)1 cruze-os pela primeira vez nessa ordem, ou seja,
de forma que DI satisfaça a suposição (S2).

Caso DI cruze algum outro caminho de C após w1,3, digamos Cí, então
é imediato que l)ilwl,Í,t21 é disjunto de C3, Dljs2,ul,ÍI é disjunto de C3
pela definição de o1,3. Assim temos a seguinte solução do problema 2-
CAMINHOS (figura 6.10):

R
B Dt ls2, ol,íl + Cí lol,í, ml,íl + DI lwl,f, t21

C3

Figura 6.10: 1.)l ls2, z;l,íl n c3 := 1)l lwt,f, t21 n c3 a

Desta forma vemos que DI deve satisfazer ($g)
Garantiremos, agora, que DI respeita (S5).

($!) sejam D um caminho de Z), !{ um vértice que pertence a D e a CI, eu
um vértice que pertence a 1) e a C3. Então, l.)lzz, z;l cruza C2.
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Figura 6.11: 1..)t ls2, z;l,tl n c2 := DI lzoi,3, t21 n c2 ollu,oln c2

Sejam lt e o vértices que Dt tais que DI, H e z, violem (S5) (figura 6.11)
temos que com P2 sendo o caminho

DI ls2, z;t,il + CI lol,í, ul + l)t lu, ul + C3ju, mi,31 + DI lm1,3, t21

e com

temos uma solução do problema 2-CAMINHOS. De fato, l.)ils2,ul,ll é dis-
junto de C2 já que ol,z aparece em DI só após z;i,i. Ambos Cljui,i, lzl e
C3jo, m1,31 são disjuntos de CZ pelas definições de C, DI. Finalmente, ne-
nhum caminho C em C cruza 1)1 após mi,3.

Verificamos, até aqui, que DI satisfaz as suposições de ($!) a ($!). Além
disso, todo caminho D em 'Z) satisfaz as suposições (SI) e (S4). Resta veri-
ficar que D2 e D3 satisfazem as suposições (!Z), ($!) e (llÍ)

Vejamos agora uma propriedade que nos ajudará a mostrar que D2 e
D3 satisfazem a suposição ($Z).

Propriedade 6.7: O caminho CI não intersecta DI após zu1,2

Demonstração: Suponha que exista um vértice em ambos CI
e Oljw1,2, tZI. Sabemos que wi,s também aparece em 1)1 após w1,2. Mas
nesse caso a suposição ($!), já verificada para DI, contradiz a definição de

Agora, vamos verificar que D2 e l)3 satisfazem (S2).
Seja / um valor em {2, 3}. Se em Di o vértice z;Z,j aparecer antes de z;J,Í

e i < .Í, ou seja, se D/ cruza CI, C2 e C3 em uma ordem diferente desta
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fazemos

R
B Di ls2, oz,jl + C/ lai,.f, mi,JI + DI lwt,/, t2j

C

e temos uma solução do problema 2-CAUÍNnOS.
Que Di lsZ, ul,.fl seja disjunto de Cí é a condição que tentamos. A suposi-

ção (ê!), aqui aplicada apenas ao caminho de l)t já verificado, garante que

DI l l,.f, í21 é disjunto de Cí no caso em que / = 3. Já, no caso, em que j =2
isso é garantido pela propriedade 6.7.

Portanto (811) vale para todos os caminhos de Z).
Verificamos então que ($!) e ($!) são válidas para D2 e l)3 da mesma

maneira que o fizemos com Dt utilizando o fato de que agora sabemos
que (S2) se aplica a l)2 e l)3.

Assim, finalizamos o processo de verificar que os caminhos em C e Z)
satisfazem as suposições ($!) a (g!). Com isso completamos a descrição e
a verificação da correção do algoritm.o para o 2-CAMINHOS-PLANAR.



Capítulo 7

Consideracões finais5

Como colocado na introdução deste texto, ao iniciarmos nosso trabalho
de pesquisa pretendíamos escrever uma dissertação de mestrado sobre o
Método de Robertson e Seymour para o k-CAMINHOS. Ao percebermos que
tal tarefa seria por demais pretensiosa, ajustamos nossas expectativas e nos
concentramos em produzir uma descrição de como aplicar os elementos
do método de Robertson e Seymour ao problema 2-CAMINHOS.

Nesse ponto, esperamos ter apresentado esta descrição nos capítulos
anteriores. Neles, apresentamos trabalhos de Watkins, Perl e Shiloach,
procurando, com eles, ilustrar o método de Robertson e Seymour. O te-
orema a seguir é conseqüência desses trabalhos. Foi provado por Shilo-
ach [24] e independentemente por Heuu A. Jung [10], Pau] D. Seymour [22],
Carsten Thomassen [26].

Teorema 7.1: Suponha que (G, {sl, ft}, {s2, tZ}) é uma hstân-
cía do 2-(AMINnOS em que não existe em G um coríle com no lná-
xfmo três vértices que separe os terminais de a.lgum vértice do
grado. Então, existem camírúos PI e P2 que são soJuçãopara esta
instânda se e somente se G não pode ser desenhado num plano
cona sl, s2, ft e fZ na /ronceira de uma ]nesma face e nessa ordem.

Neste capítulo, iremos discutir alguns aspectos do método de Robert-
son e Seymour e de outros assuntos relacionados ao 2-CAMINHOS que não
foram expostos no texto mas que foram, em maior ou menor grau, estu-
dados e para os quais consideramos relevante deixar ao menos algumas
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referências

Consumo de Tempo

Resumimos aqui o algoritmo para o 2-CAr«íiNnos e damos seu consumo
de tempo.

O primeiro passo para a solução do 2-CAMINHOS é executar as reduções
apresentadas no capítulo 5. Uma maneira eficiente para obter instâncias
do 2-CAMINHOS nas quais o grato seja 3-conexo é aplicar as reduções das
seções 5.1 e 5.2 utilizando-se de um algoritmo para decomposição de um
grato em componentes 3-conexos como o algoritmo de John E. Hopcroft
e Robert E. Tarjas [9]. Num grato com lz vértices e m arestas, o consumo
de tempo e espaço desse algoritmo é O(}z + m). Este consumo é chamado
linear.

Aplicar a redução da seção 5.3 é mais custoso, mas pode ser feito em
tempo O(m7z) inspecionando-se cada vértice e verificando se este está li-
gado por quatro caminhos aos quatro terminais.

Passamos então a procurar um subgrafo roteador. Este pode ser uma
subdivisão do KS ou do K3,3 como sugerido, respectivamente, pelos traba-
lhos de Watkins [30] e de Shi]oach [24] apresentados no capítulo 4

Para encontrar estes roteadores podemos utilizar um algoritmo de pla-
naridade com consumo de tempo linear como os de Kellogg S. Booth e
George S. Lueker [3], de Wei-Kuan Shih e Wen-Liam H]su [23] e de John
Boyer e Wendy Myrvo]d [4].

Graças ao teorema de Kuratowski, sabemos que se o grato não possui
os subgrafos roteadores que procuramos, ele é planar. Nesse caso, segui-
mos aplicando o algoritmo de Yehoshua Perl e Shiloach]16] apresentado
no capítulo 6. Este algoritmo também consome tempo linear.

Por outro lado, se o grato não é planar temos o roteador de que pre-
cisamos. Se esse roteador é uma subdivisão do KS aplicamos o algoritmo
sugerido pelo trabalho de Watkins (seção 4.2). Já se o roteador é uma sub-
divisão do K3,3, seguimos utilizando o trabalho de Shiloach (seção 4.3). O
consumo de tempo desses algoritmos é, também, linear.

Caso estejamos interessados não em encontrar os caminhos, mas ape-
nas em verificar se eles existem, podemos, após aplicarmos as reduções,
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construir um grato auxiliar acrescentando ao grato em questão um vértice
x e, considerando os terminais sl, s2, fl e tZ, arestas xsi, xsz, xfl, xf2, sisa,

s2fl, tlt2, t2sl se já não estiverem presentes no grafo. Testamos então a pla-
naridade deste grato auxiliar. Se ele não for planar então os caminhos Pt e
P2 existem, caso contrário os caminhos não existem.

Sobre o Graph Minou' PI'oject

Shiloach [24] não imaginava uma maneira de genera]izar os resu]tados
que obteve para o k-caminhos.

No início dos anos 80, Robertson e Seymour obtiveram resultados posi-
tivos tanto para a existência de algoritmos polinomiais para o k-CAMINHOS

quanto para a conjectura de Wagner:

Teorema 7.2 (de Robertson e Seymour [21], Conjectura de Wag
der): Toda família de gratos fechada por menores pode ser ca
racterizada através de uma lista finita de menores proibidos.

Reproduzimos aqui alguns trechos de Grau/z azitzors -- .A Surf;ey [18] de
Robertson e Seymour. Nesses trechos, "(A)" se refere à existência de algo-
ritmos polinomiais para o k-CAMINHOS e "(B)" à conjectura de Wagner.

"lt is an awkward time to write a survey paper as this, because
we believe that we have completely answered both (A) and (B)
affírmatively, but the proofs have not yet been carefully written
out and checked."

"All our resulta are consequence of 'structure theorems', that
sufficiently general graphs contam minors (...) that are useful
to us - or equivalently, that graphs that do not contam a useful
menor have a certain restricted structure. Proving such a theo-
rem is usually the most difãcult step in providing a special case
of (A) or (B)."

"lncidentally, we have found that whenever we get a better
structure theorem, it enables us to prove both another case of (A)
and another case of (B). But we know no theoretical connection
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between (A) and (B). Is this just coincidence that the proofs of
their special cases are se closely tied?"

Robertson e Seymour dedicaram boa parte dos anos posteriores a esse
trabalho, cuidadosamente escrevendo e verificando suas provas ao longo
da longa serie Grau/z Mlínors.

Grafos k-linked

Um grato G é dito k-linked se para qualquer escolha de pares de vér-
tices {sl, tt}, . . . , {sl, [k} existem em G caminhos disjuntos Pi, . . . , Pt tais

que para cada f em {l, . . . ,k} 8 tem pontas sf e tf. Em outras palavras,
qualquer instância do k-CAMÍNnOS sobre G tem solução.

Em seu trabalho, Watkins estuda algumas condições necessárias e su-
ficientes para um grato ser k-linked. Alguns de seus resultados são uma
condição suficiente para üm grato ser 2-1inked e uma caracterização com-
pleta de gratos planares 2-linked.

Teorema 7.3 (Watkins [30]): Se G é um grato planar com ao
menos quatro vértices, então G é 2-/inked se e somente se é uma
hlangulação.

Teorema 7.4 (Watkins [30]): Se G é um grado 4-conexo e con
tém como subgrafo uma subdivisão do K5, então G é 2-1ínked.

Watkins apresenta também a seguinte conjectura que foi posteriormente
demonstrada por Shiloach.

Teorema 7.5 (Shi]oach [24]): Se G é um grato 4-conexo e não planar,
então G é 2-iinked.

Um corolário deste teorema é o seguinte

Corolário 7.6 Se G é um grato 6-conexo então G é 2-1ínked

Atualmente uma das questões que motiva o estudo de gratos k-linked,
é encontrar uma função .f tal que um grato ./'(k)-conexo seja k-linked.

Robertson e Seymour mostraram que
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Teorema 7.7 (Robertson e Seymour [20]): Se G é um grato 2k-
conexo e contém um K3t como menor então G é k-línked.

Até esse ponto não existia um lim:ite linear para ./'- Béla Bollobás e An-
drew Thomason [2], então,-mostraram que era possíve] substituir o K3t do
teorema 7.7 por um outro menor que não fosse completo. Assim, mos-
traram que um grato 2k-conexo com /z vértices e llktz arestas é k-linked e
obtiveram o primeiro limite linear para /, ./'(k) < 22k.

O resultado foi melhorado por Robin Thomas e Paul Wollan [251 que
mostraram que todo grato 10k-conexo é k-linked.

No caso especifico de gratos 3-linked Thomas e Wollan mostraram que
um grato 6-conexo com 5n 14 arestas é 3-linked. Esse número de arestas
é justo. Uma conseqüência disso é que .f(3) < 10.

Uma breve história deste trabalho

Iniciamos os nossos estudos relacionados ao tema desta dissertação
através do manuscrito do livro de Grapb Mlilzors r: Rooted Rozltízzg [17], de
Bruce Reed, ainda em fase de preparação, o qual, em seus primeiros capí-
tulos, apresentada o problema k-CAMINHOS e um apanhado geral sobre sua
relação com o projeto Grau/z Mlítzors.

Outro artigo em que apoiamos o início de nossa pesquisa é o de László
Lovász, Grlzp/z Mli7zor T/ze07 [13], que fez com que compreendêssemos um
pouco mais o método para o k-CAUiNnOS e sua relação com a conjectura de
Wagner, com o projeto Graph Minors e teoremas de estrutura de Robertson
e Seymour.

Procuramos, então, desvendar o k-CAMINHOS e procuramos apoio e re-
ferências nos artigos .Azz Ollf/ítze of a Dfs/oí7zf Pízf/zs .AZgoríthm [19] e Grau;z

;L4izzors - .A surzley [18], ambos de Robertson e Seymour.
A seguir, voltamos nossos estudos para o 2-CAMINHOS, em particular

buscando algoritmos que efetivamente construíssem os caminhos. En-
contramos respaldo nos artigos: .4 poZynomfíz/ se/utíorz fo f/ze llndirected two
pízfhs probZem [24], de Shi]oach; On fbe exísfe/7ce of cerfíz]lz d]s/oítzf ares f?z

gnzp/zs [30], de Watjs=ins; e Fízzdí?zg fmo dfs/oínf pafhs befween fmo pízírs ofz;er-

fíces itz a graph [16], de Per] e Shi]oach. Estes artigos contém os principais
teoremas que discutimos nesta dissertação.
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Quanto à construção deste texto, procuramos que cada resultado fosse
apresentado de maneira simples embora completa, com o objetivo de es-
clarecer passagens que os autores dos artigos deixaram menos claras ou
omitiram.
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