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O problema do roteamento desinformado consiste em selecionar caminhos para 

rotear commodities sem considerar a carga da rede. Neste cenário, a escolha dos 

caminhos depende somente da origem e destino de cada commodity e da topologia 

da rede. 

Este trabalho considera o problema do roteamento desinformado com o objetivo 

de minimizar o congestionamento em redes direcionadas ou não, com capacidades 

nas arestas ou nos vértices. Nesta dissertação é feito um estudo mais detalhado 

de dois algoritmos aproximativos baseados na constrtição de uma árvore de decom- 

posição, ambos para a versão do problema com redes não-direcionadas que possuem 

capacidades nas arestas. Os algoritmos e as provas de suas razões de competitivi- 

dade são apresentados em notação unificada, fazendo com que os resultados sejam 

facilmente comparáveis. 
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The oblivious routing problem consists of selecting paths to route commodities 

in a networlt, without ever considering the load of the network. More precisely, the 

choice of paths depends only on the source and destination o£ each commodity and 

on the networlt topology. 

This work considers the oblivious routing problem that selects paths so as to 

minimize the congestion on the network linlts or nodes, on either directed or undi- 

rected networlts. This dissertation reviews two approximation algorithms for the 

edge capacitated version of this problem which are based on the construction of 

decomposition trees. In an attempt to make the results easier to read and compare, 

the algorithms and the proofs for their approximation guarantees are presented in 

a unified nmnner. 
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Capítulo 1 

Introdução 

O problema de roteamento em redes consiste em, dada uma rede e um con- 

junto de commodities (objetos que precisam ser roteados entre pontos da rede), 

escolher um conjunto de caminlzos pelos quais elas serão enviadas de suas respecti- 

vas origens até seus destinos. Este problema e suas diversas variantes são conteiídos 

bastante conhecidos na área de ciência da computação, sendo amplamente estudados 

nas áreas de algoritmos e redes de telecoin~micações [I]. 

A literatura apresenta várias versões deste problema. Cada uma delas implica 

certas características ao algoritnzo de roteainento, restringindo, por exemplo, a forma 

como a escolha de caminhos pode ser feita ou o uso de certos dados da instância do 

problema. Pode-se citar como algumas das variantes mais conhecidas do problema de 

roteamento: roteamento fracionário ou inteiro, estático ou dinâmico, determiiiístico 

ou randomizado, distribuído ou centralizado, entre outras. 

O tema desta dissertação é roteamento desinformado. Na variante do pro- 

blema do roteanlento considerada neste estudo, não se deseja considerar a carga da 

rede para a escolha de caminhos para o roteainento. Isto é equivalente a dizer que, 

ao escolher o caminho para rotear uma commodity, não é possível saber quais são 

as demais commodities que estão sendo roteadas na mesma rede, ou seja, a escolha 

de caminhos para rotear uma commodity não pode se basear nas rotas utilizadas 

por alguma outra. Neste problema, portanto, não é permitido que a escolha de 

rotas utilize informaqões sobre o conjunto de commodities que deverá ser roteado. 

O objetivo do problema é produzir um esquema d e  roteamento,  o que consiste 

em atribuir, para cada par de vértices, uma distribuição de probabilidade para os 



caminhos que os ligam. Este esquema é usado posteriormente para decidir o rotea- 

mento de cada commodity, tornando portanto a escolha de caminhos para roteá-las 

dependente unicamente de suas origens e destinos. Um algoritmo que produz desta 

forma um roteamento é um algoritmo desinformado. 

Neste trabalho, o foco será sobre algoritinos desinformados que têm como meta 

minimizar o congestionamento, ou seja, minimizar a maior carga relativa - 

proporção da capacidade usada - das arestas (ou vértices) da rede. A forma de 

roteamento utilizada neste trabalho será randomizada, isto é, após calcular o es- 

quema de roteamento, a escolha do caminho utilizado para rotear entre cada par 

de vértices é feita utilizando um sorteio no qual a probabilidade de cada caminho 

ser escolhido é dada pela distribuição de probabilidades do esquema de rotearnento. 

Além disso, os algoritmos aqui abordados serão aproximativos. Isto significa que 

estaremos interessados em comparar o valor do congestionamento que o algoritmo 

fornece com o valor ótimo, para a mesma instância. A qualidade destes algoritmos 

será medida através da razão de competitividade do algoritmo, isto é, a maior 

razão entre o congestionamento obtido pelo algoritmo e o valor ótimo (calculado por 

um algoritmo que conhece todas as commodities e pode usar esta informação para 

a escolha de rotas), dentre todas as possíveis instâncias. 

Com o avanço dos meios de telecom~inicação e a crescente expansão da Internet, 

nestes últimos anos passou-se a dar mais atenção para o problema de conseguir 

roteamentos eficientes. Desde meados do século XX a obtenção de algoritmos de 

roteamento eficientes é amplanlente pesquisada e, atualmente, buscam-se modelos 

matemáticos que se aproximem o máximo possível da realidade [I]. 

A modelagem matemática com~imente utilizada para algoritmos de rotearnento 

é através de fluxos em redes. A rede é modelada por um grafo que possui capaci- 

dades nas arestas (ou vértices) e a escolha dos caninhos usados para o roteamento 

é feita através de um fluxo ligando o ponto de origem ao destino de cada commodity. 

Um dos problemas mais conhecidos neste contexto é o problema do fluxo 

máximo em redes [2 ] .  Neste, é dada uma rede onde há uma fonte e um su- 

midouro, e deseja-se levar a maior quantidade possível de fluxo da origem (fonte) ao 

destino (sumidouro) sem violar as capacidades das arestas (ou vértices). 

Uma generalização do problema do fluxo máximo é o problema do multifluxo, 



no qual são dadas várias commodities, cada uma delas possuindo uma quantidade 

(chamada de demanda)  que deverá ser levada do seu ponto de origem ao seu destino. 

O objetivo deste problema é satisfazer às demandas de todas as commodities de 

forma simultânea, não violando a capacidade das arestas (ou vértices) da rede. 

O problema de otiinização associado ao inultifluxo é chamado de multifluxo 

concorrente máximo. Nele, o objetivo é inaximizar z E R para o qual existe um 

multifluxo que envia uma fração z da demanda de cada commodity. Note que a 

fração z é idêntica para todas as commodities, isto é, a porcentagem da demanda 

roteada é a mesma para todas elas. 

Embora o problema de encontrar um multifluxo que obtenha o congestiona- 

mento Ótimo (isto é, o menor congestioilamento possível para uma certa instância 

do problema) tenha solução em tempo polinomial pela resolução de um programa 

linear [3], para obtê-la é preciso conhecer de antemão quais serão as demandas, o 

que na maioria das aplicações não é realista. 

Para evitar este problema e conseguir um modelo mais próximo da realidade, 

chegamos ao problema do multifluxo online [4]. Neste cenário podemos considerar 

cada commodity como um conjunto de pedidos d e  roteamentos que chegam ao 

longo do tempo, cada um com uma demanda para ser atendida. Algoritmos que 

usam este modelo decidem como rotear as commodzties à medida que estes pedidos 

de roteamento chegam, contornando assim a necessidade de conhecê-los de antemão. 

Algoritmos onlzne em geral seguem o modelo de roteamento chamado de adap- 

tativo, o que significa que os caminhos escolhidos para rotear as commodities podem 

mudar em função de alguma alteração ocorrida durante a execução do algoritmo. 

Nesta abordagem, por exemplo, a chegada de um novo pedido de roteamento pode 

alterar as rotas previamente escolhidas entre qualquer outro par de vértices da rede. 

Como a modificação do roteamento é feita em virtude de eventos ocorridos ao longo 

da execução do algoritmo, visando adaptar o roteamento a cada novo cenário; estes 

algoritmos geralmente obtêm bom desempenho. No entanto, em alguns casos suas 

implementações são bastante complicadas, pois por vezes as mudanças de rotas en- 

volvem muitas variáveis compartilhadas e trocas de mensagens de controle entre os 

nós da rede. 

Todos os algoritmos mencionados acima são considerados informados, visto que 



para escolherem as rotas estes utilizam informações do conjunto de commodities ou 

de informações sobre o estado da rede no momento em que o pedido de roteamento 

é feito. 

No entanto, desejamos um algoritmo em que a escolha das rotas seja facilmente 

implementada, independente do estado da rede ou do conjunto de commodities. 

Neste caso, uma alternativa é usar uma abordagem desinformada, o que significa 

que, além do algoritmo não considerar de antemão o conjunto de commodities a 

serem roteadas, não utilizará informações sobre o estado atual da rede. As rotas 

escolhidas pelo algoritmo entre cada par de vértices, serão, portanto, dependentes 

unicamente de sua origem e destino. 

Com estas propriedades, um algoritmo desinformado possui duas características 

importantes para um roteainento eficiente: 

e simplicidade: as decisões de roteamento se tornam simples em virtude da 

existência de um conjunto de rotas fixas entre cada par de vértices. A cada 

pedido de roteamento entre um par de vértices, uma das rotas que os ligam 

é escolhida com certa probabilidade, que é fixa e definida pelo esquema de 

roteamento desinformado; 

e localidade: uma vez definido o esquema de roteamento e sorteada uma rota 

com a probabilidade estipulada pelo esquema de roteamento desinformado, 

as decisões de rotearnento em cada vértice da rede são feitas localmente por 

consultas a uma tabela estática. 

Ademais, desejamos que este roteamento possua bom desempenho para alguma 

métrica pré-estabelecida. Neste trabalho estudamos a minimização do congestiona- 

mento, ou seja, a minimização da maior carga relativa - proporção da capacidade 

usada no roteamento - dos componentes da rede. O congestionamento da rede pode 

ser maior do que 1, já que o roteamento desinformado precisa rotear toda a demanda 

das commodities, não necessariamente respeitando as capacidades dos componentes 

da rede usados pelas rotas. 

Como exemplos de objetivos diferentes estudados na literatura do problema do 

roteamento desinformado, tem-se, por exemplo, a miniinização da latência média [5]. 

Nesta versão do problema, a utilização de uma aresta e gera uma latência r, no 



roteamento de uma commodity e o objetivo é escolher rotas de forma a miniinizar 

a soma das latências geradas no roteamento de um conjunto de commodities de 

uma certa instância. Outra função objetivo bastante estudada é a inaxiinização 

da quantidade de pedidos de roteainento atendidos em um roteailiento viável (com 

penalidades por pedidos não-atendidos [6] ou sem penalidades [7, 81). Neste caso, o 

roteamento desinformado deve respeitar as capacidades das arestas e cada pedido de 

roteamento pode ser atendido ou recusado. O objetivo é encontrar uma estratégia 

de roteamento desinformado que maximize a quantidade de pedidos de roteamento 

atendidos, porém sem conhecê-los de antemão. 

Como em muitas situações reais a falta de conhecimento prévio sobre as 

commodities do problema é comum, algoritmos desinformados podem ser utiliza- 

dos em diversas aplicações. Os usos mais representativos destes algoritmos são na 

modelagem de problemas das áreas de telecoinunicações, transportes e redes de 

computadores. Algoritmos desinformados são comumente utilizados como modelos 

simplificados para roteamento online de circuitos virtuais [9]. Neste problema os 

pedidos de roteamento chegam na rede de forma online, cada um deles especifi- 

cando sua origem, destino e uma quantidade de largura de banda necessária para 

atendê-lo, e o algoritmo de roteamento precisa escolher um caminho entre estes dois 

pontos. O objetivo de miniinizar o congestionamento, neste caso, evita a criação de 

pontos em que a carga da rede é alta. 

Do ponto de vista teórico, este assunto se torna especialmente interessante por- 

que, mesmo com a dificuldade de não se conhecer as commodities de antemão, é 

possível obter um algoritmo de tempo polinomial para minimizar o valor do conges- 

tionamento. É um resultado surpreendente que a razão de competitividade destes 

algoritmos possa ser relativamente pequena. 

Nesta dissertação serão abordados alguns dos principais trabalhos existentes na 

literatura sobre algoritmos desinformados randomizados que tenham por objetivo a 

minimização do congestionamento. Será dada atenção maior aos algoritinos existen- 

tes na literatura do problema que fornecem uma construção intuitiva do roteamento, 

usando ferramentas como cortes em grafos e decon~posições hierárquicas. Os pré- 

requisitos para a leitura deste trabalho são conhecimentos básicos sobre fluxo em 

redes [10], programação linear [ll] e teoria de grafos [10]. 



Este trabalho está organizado da seguinte forma: no próximo capítulo são dadas 

as definições básicas que serão usadas ao longo do texto, bem como a formalização 

e um histórico do problema do roteainento desiliformado; no capítulo 3 são apre- 

sentadas as deinonstrações dos limites inferiores para a razão de competitividade 

de algoritinos desinformados; o capítulo 4 trata dos algoritinos desinformados cujas 

redes de entrada são digrafos com capacidades nas arestas, digrafos com capacidades 

nos vértices e grafos c0111 capacidades nos vértices; o capítulo 5 introduz o conceito 

de árvore de decomposição e o método de roteamento desinformado usando esta 

árvore, que serão usados nos algoritmos para redes compostas de grafos com capa- 

cidades nas arestas abordados nos capítulos 6 e 7; por fim, no capítulo 8 são feitas 

as considerações finais e alguns problemas em aberto são listados. 



Capítulo 2 

Definições 

Este capítulo é dedicado a apresentar as definições que serão usadas ao longo do 

texto e introduzir formalmente o problema do roteamento desinformado, além de 

fazer um breve histórico sobre as soluções já apresentadas para este problema. 

Antes de abordar o problema do roteamento desinformado, será abordado o pro- 

blema do multifluxo. Este é um problema clássico na área de fluxos em redes que 

introduzirá a notação e definições usadas neste traba.lho, além de servir como in- 

trodução à versão desinforinada do roteainento, visto que a versão de ,otimização do 

probleina do multifluxo e o roteameiito desinformado estão forten~ente relacionados. 

No caso em que ambos têm como objetivo minimizar o congestionamento, o pro- 

blema do roteamento desinformado configura-se em uma variante do problema do 

rnultifluxo na qual não é possível usar informações sobre o conjunto de commodities. 

Além disso, para qualquer instância dada como entrada do problema de roteamento 

desinformado, o congestionamento ótimo é dado pela solução ótiina do probleina do 

multifluxo para esta mesma entrada. 

Justamente pela restrição de não poder utilizar informações sobre o conjunto 

de commodities, um algoritnio que resolve o problema do multifluxo não pode ser 

aplicado para obter um roteamento desinformado, o que faz com que o estudo deste 

último seja feito em separado do primeiro. 

Ao longo do texto será usado rede como um grafo (ou digrafo) conexo com pesos 

não-negativos (chamados de capacidades) nas arestas ou vértices. O número de 

vértices da rede será denotado por n e o número de arestas por m. Para redes com 

capacidades nas arestas, a capacidade de uma aresta e será denotada por cap(e). 



Analogamente, cnp(v) indicará a capacidade de um vértice v em redes com capaci- 

dades nos vértices. 

2.1 Multifluxo 

Nesta seção o problema do multifluxo será abordado. A fim de simplificar a 

notação, os problemas e definições serão para redes com capacidades nas arestas. 

Definições análogas para o caso de redes com capacidades nos vértices se encontram 

na subseção 2.1.1. 

A entrada do problema do multifluxo consiste em uma tupla R(G,K:), 

onde G(V, E) é uma rede e K: é um conjunto de commodities a serem roteadas. 

Cada commodity k consiste de um par de vértices (sk, tk), que são sua origem e seu 

destino, e um número não-negativo dk, que é sua demanda. Esta demanda indica 

a quantidade desta commodity que deve ser transportada de sk para tk,  conio expli- 

cado abaixo. A rede G da entrada do problema pode ser um grafo direcionado ou 

não, com capacidades em arestas ou em vértices, modelando, assim, quatro proble- 

mas de multifluxo: rede direcionada com capacidades nas arestas, rede direcionada 

com capacidades nos vértices, rede não-direcionada com capacidades nas arestas, 

rede não-direcionada coni capacidades nos vértices. 

A demanda de cada commodity é considerada fixa e levada da sua origem ao seu 

destino através de caminhos entre estes dois vértices, definindo um fluxo na rede. No 

problenia clássico de multifluxo, a demanda poderá ser dividida entre os caminhos, 

isto é, o fluxo poderá ser fracionado entre iníiltiplos caminhos da rede. Sendo N ( v )  a 

vizinhança de um vértice v E V, um fluxo fk para uma commodity k E K: é definido 

por: 

com 

onde para cada aresta e = (u,v), fk((u,v)) é a quantidade da commodity k que 

passa de u para v por e e fk((v, u)) é a quantidade da commodity k que passa de v 



para u por e e a quantidade de fluxo da commodity k que passa por e é dado por 

Esta notação valerá tanto para redes não-direcionadas q~iaiito direcionadas, sendo 

que neste último caso, uma das parcelas da equação anterior é obrigatoriamente 

igual a zero, já que o fluxo deverá ser unidirecional na aresta. 

A solução de uin problema de niultifluxo com entrada R(G,  IC) consiste de um 

fluxo para cada commodity e definimos um multifluxo como sendo a família dos 

fluxos F = {fk I k E IC). Um multifluxo F é viável se a soma de todos os fluxos 

que passam em qualq~ier aresta não viola a capacidade da mesma, ou seja, 

Para medir a quantidade total de fluxo que passa por uma aresta (também 

chamada de carga), soma-se a contribuição de cada fluxo fk. Esta quantidade é a 

carga absoluta de uma aresta e = (u, v), sendo dada por: 

Para ilustrar o conceito de m~iltifluxo viável, segue um exemplo: 

Exemplo 2.1. A figura 2.1 apresenta um exemplo de multijluxo viável. A fi- 

gura 2.1(a) apresenta uma rede onde todas as arestas possuem capacidade igual 

a 1. As duas commodities cl, c2, ambas com demanda igual a I, possuem pares 

origem/destino (sl , t i )  e (sz, t2), respectivamente. 

(4 (b) (c) 

Figura 2.1: Exemplo de um multifluxo viável. 

As figuras 2. l (b)  e 2. í(c) apresentam os fluxos de cada commodity c1 e c2, res- 

pectivamente. Cada um dos caminhos entre sl e tl  - (sl, a ,  b, c, tl) e (sl, a ,  d, c, t l)  



- transporta da demanda da commodity cl,  assim como cada um dos cami- 

nhos entre s 2  e tz - (sz, d, a ,  b, t2) e (sz, d, c, b, ta) - transporta 4 da demanda da 

commodity c2. Temos um multi~uxo viável pois Ld(e) 5 1, para toda aresta e E E. 

É interessante notar que este exemplo somente tem solução viável porque é per- 

mitido dividir uma commodity entre caminhos, isto é, cada caminho pode rotear 

uma fração de uma commodity. Caso houvesse a exigência de que a demanda das 

commodities fosse roteada apenas por um caminho, não seria possível obter um 

multifluxo que atendesse a todas as demandas sem violar a capacidade das arestas. 

O problema de otimização relacionado ao problema do multifluxo é clianiado 

de problema do fluxo concorrente máximo (maximum concurrent  flow 

problem ou M C F P )  [12]. Ele consiste em encontrar a maior fração z, isto é, 

O 5 z 5 1, tal que existe um conjunto de fluxos F = { fk I k E IC) que roteia uma 

proporcão z de cada uma das demandas. A fragão z é chamada de fracão de vazão 

da solução considerada. 

Note que se z = 1, é possível rotear toda a demanda de todas as commodities 

através de fluxo viável. Este seria o caso eni que o problema do niultifluxo apreseii- 

tado anteriormente, que é um problema de decisão, encontraria uma solução. Já no 

caso em que z < 1 no problema de otimização, o problema de decisão apresentado 

anteriormente não encontraria solução, pois não é possível rotear toda a demanda 

das comrnodities através de um fluxo viável. 

Na literatura sobre algoritmos desinformados, este problema também é conhecido 

como problema do multifluxo concorrente (concurrent  multicommodity 

flow problem ou CMCF) ,  motivo pelo q~ial  esta notação será usada ao longo do 

texto. 

O CMCF é modelado por um programa linear e, portanto, pode ser resolvido 

em tempo polinomial: 

Pode-se também considerar o problema do m~~ltifluxo com outras funções ob- 



jetivo. O congestionamento, que será o foco dos roteainentos desinformados deste 

trabalho, é uma delas. Para formalizá-lo inatematicamente, será definido o conceito 

de carga relativa. 

Dado um multifluxo F ,  a carga relativa de uma aresta é definida pela proporção 

de sua capacidade que é utilizada para rotear as commodities. A carga relativa de e 

é dada por: 

Note que a carga relativa da solução de um CMCF é sempre menor ou igual a 1, 

por se tratar de um fluxo viável. 

O congestionamento da rede produzido por um in~dtifluxo F é dado pela maior 

carga relativa. Assim, em uma rede G com capacidades nas arestas, o congestiona- 

mento é dado por: 

O problema da utiliza~áo mínima da capacidade (min imum capacity 

utilization problem ou MCUP) [12], cuja meta é minimizar o congestionamento, 

também pode ser modelado por um programa linear: 

Note que a solução de uin MCUP não é, necessariamente, um fluxo viável. O objetivo 

do problema consiste em minimizar o valor u, congestionamento do problema, porém 

não há nenhuma restrição matemática que impeça u de se tornar maior do que 1. 

Os problemas do CMCF e MCUP são de certa forma equivalentes pois suas 

soluções estão relacionadas da seguinte forma [12]: 

Lema 2.2. Seja R(G,  IC) u m a  instância do MCUP.  A fração de vazão ótima z* do 

CMCF para esta mesma  instância é dada por 

1 z* = - 
U* ) 

onde u* é o congestionamento ótimo do MCUP. 



,--. A 

Demonstração. Seja F = {f, I k E IC) uma solução do MCUP e u o congestiona- 

mento produzido por ela. Podemos definir F = {fk I k E IC), uma solução viável do 

Para provar que F é uma solução viável do CMCF basta observar que a cons- 

trução de F se baseia no fato de que, dividindo a quantidade de fluxo que passa em 
A 

cada aresta de F por u, constrói-se um fluxo que possui carga relativa menor ou 

igual a 1 em todos os caminhos. 

Podemos expressar z ,  fração de vazão da solução do CMCF, em função de u. 

De fato, utilizando a equação (2.3) e comparando os programas lineares em (2.1) 

e (2.2), temos: 

A primeira igualdade é conseqiiência direta de (2.3) substituída em (2. I ) ,  e a terceira 
A 

vem da primeira equação de (2.2) para f . 

Logo, se F for uma solução ótima do MCUP e produzir um congestionamento u*, 

a fração de vazão produzida por F, dada por: 

também será ótima. 

Por outro lado, tendo uma solução F do CMCF, , podemos analogamente trans- 
A 

formá-la em uma solução F do MCUP: ao dividir por z o fluxo que passa em cada 

isto é, o valor do fluxo de uina commodity k é igual à sua demanda. Por outro lado, 

dividindo o fluxo f que passa numa aresta e no CMCF, construímos um fluxo para 

o q~ial vale para qualquer aresta e: 



Usando i = u e observando, como dito anteriormente, que este novo fluxo con- 

segue rotear toda a demanda das commodities, percebemos que F construída deste 

modo é uma solução para o problenia A4CUP. O 

Pelo lema 2.2, o problema de ma.ximizar a fração de vazão traz consigo outra con- 

seqüência: o congestionamento é minimizado. Este fato será usado nos algoritmos 

desinforniados dos capítulos seguintes: ao procurar um roteamento que ma.ximize 

a fração de vazão, o fluxo encontrado automaticamente miniinizará o congestiona- 

mento na rede. 

2.1.1 Definições para redes com capacidades em vértices 

As definições de carga absoluta, carga relativa e congestionaniento para redes 

com capacidades nos vértices também serão usadas neste texto. Elas são análogas 

para o caso de redes com capacidades nas arestas e estão definidas a seguir. 

A carga absoluta de um vértice v é dada por: 

onde o primeiro termo representa a quantidade de fluxo que chega ao vértice v por 

arestas incidentes e o segundo termo representa a q~iantidade de fluxo originada em 

sk = v, isto é, o fluxo das commodities das quais v é o vértice de origem. Portanto, 

o fluxo de uma cornmodity irá contribuir para a carga relativa de um vértice v toda 

vez que v for vértice intermediário em algum caminho pelo qual está sendo roteado 

uma porção do fluxo, ou se v é origem ou destino da commodity em questão. 

A carga relativa de um vértice v é dada por: 

O congestionamento em uma rede G com capacidades nos vértices é dado por: 

2.2 Roteamento desinformado 

O problema do rotea.niento desinforrnado é uma variante do problema de ro- 

teamento que se caracteriza, essencialmente, por não utilizar informações sobre o 



conjunto de commodities para escolher as rotas entre cada par de vértices. Para 

ilustrar um impedimento que surge neste contexto, torna-se proibido, por exemplo, 

evitar um caminho para rotear uma commodity k por já saber de antemão que o 

rotamento de uma commodity k' também o utiliza. Proibir o uso deste tipo de in- 

forinação implica que cada commodity é roteada de forma independente das demais 

e que o caminho escolhido para roteá-Ia depende apenas de sua origem e destino. 

Outra característica do problema do roteamento desinformado que trataremos 

aqui (minimizando o congestionamento) é que a solução não necessariamente respei- 

tará a capacidade das arestas ou vértices da rede. Isto quer dizer que, em geral, as 

cargas relativas das arestas (ou vértices) e o coiigestionanieiito dados pelo algoritino 

desinformado se tornarão maiores que 1. 

Como o algoritmo não conhece as commodities, a solução de um problema de ro- 

teameiito desiiiformado coiisiste em estabelecer um coiijuiito de possíveis rotas entre 

cada par de vértices. Para cada par u, v E V existirá uma distribuição de probabi- 

lidade para caminhos que ligam u a v, que é posteriormente utilizada para definir 

quais caminhos serão usados para o roteamento da demanda de uma commodity com 

origem em u e destino em v. Chamamos este conjunto de n2 distribuições de proba- 

bilidade (unia para cada par de vértices) de esquema de roteamento desinforiiiado. 

Após construído o esquema, a escolha de rotas para atender um pedido de rote- 

amento entre um par (u, v) será baseada nele. Há várias formas diferentes de usar 

o esquema de roteamento para esta escolha, descritas a seguir: 

c Roteamento determinístico: Ao primeiro pedido de roteamento entre um 

par (u, v), este tipo de roteamento escolhe uma única rota para o envio de 

toda a demanda. Além disso, todos os demais pedidos de roteamento entre 

este mesmo par também usarão este mesmo caminho, ou seja, os caminhos são 

rotas fixas entre cada par de vértices. 

Roteamento randomizado: Esta variante de roteamento possui duas verten- 

tes: 

- Fracionário: A demanda da commodity pode ser dividida entre caminhos, 

isto é, para um mesmo pedido de roteamento podem ser usadas várias 

rotas, cada uma levando uma porção da demanda. Neste caso, a distri- 



buição de probabilidade será usada para indicar qual a fração de cada 

commodity cada um dos caminhos irá carregar. 

- Inteiro: É preciso escolher um único caminho para atender a um pedido de 

roteamento. A probabilidade de um caminho ser escolhido para atender 

a um pedido é igual à sua probabilidade no esquema de roteamento. No 

entanto, a diferença para o caso deterniinístico é que a cada pedido de 

roteamento pode ser usado um caminho diferente. 

O trabalho de Raghavan e Thompson [13] demonstra que os métodos fracionário 

e inteiro são de certa forma equivalentes, já que o congestionamento obtido no 

método inteiro tende com alta probabilidade ao congestionamento obtido no método 

frácionário. Os inétodos tratados neste trabalho pressupõem a aplicação do rotea- 

mento randomizado, visto que para o roteamento inteiro as razões de competitivi- 

dade existem limites inferiores maiores do que os resultados apresentados aq~ii. Além 

disso, os algoritinos apresentados nos próximos contemplarão somente a construção 

do esquema de roteamento, sabendo que sua posterior utilização para escolher as 

rotas torna-se trivial. 

Para definir esta distribuição de probabilidade para caminhos que ligam dois 

vértices u, v, o algoritmo desinformado estabelece um roteamento supondo uma de- 

manda da commodity. Esta demanda é escolhida por cada algoritmo de modos 

diferentes, geralmente remetendo a algum limite superior pa.ra o valor do fluxo ro- 

teado entre este par de vértices em um algoritmo que obtém o congestionaniento 

ótimo. Posteriormente, o valor do fluxo usado para rotear esta demanda é norniali- 

zado para que a soma do valor do fluxo definido em todos os caminhos entre u e v 

seja igual a 1, sendo, portanto, uma distribuição de probabilidade para os caminhos. 

Note que estas demandas não dependem das commodities da entrada do problema, 

mantendo assim a escolha de rotas independente do conjunto IC. 

Para rotear estas deniandas entre cada par de vértices estabelecidas para o es- 

quema de rotearnento, será usado urri problema CMCF com estas demandas entre 

cada par de vértices, resultando em um conjunto de fluxos F = {fi ( i E (u, v)). 

O fluxo solução deste problema, como visto anteriormente, minimiza o congestio- 

namento, caso toda a demanda seja mandada através dele (o que é equivalente a 

usar o problema MCUP). Para transformar este conjunto de fluxos em um esquema 



de roteamento, isto é, transformar os fluxos em um conjunto de n2 distribuições 

de probabilidade, segue um algoritmo para transformar um fluxo fi entre um par 

de vértices u, v em unia distribuição de probabilidade para os caniinhos que ligam 

estes dois vérticemeja p um caminho que liga u a v;  a probabilidade que p possuirá 

na distribuição de probabilidade será igual a f{,,,)(p) = min,,, fi(e), ou seja, igual 

ao menor valor do fluxo entre todas as arestas do caminho. Subtraindo f(,,w)(p) do 

valor do fluxo de cada aresta do caminho p (retirando da rede arestas cujo valor do 

fluxo se torne igual a zero) e repetindo o processo enquanto o valor de fi seja maior 

que zero, é produzido um conjunto de caminhos P(,,w) que ligam u a v e possuem as 

seguintes propriedades: 

Como o algoritmo termina em tempo polinoinial (no máximo m iterações), P(,,,) pos- 

sui um número polinoinial de caminhos. 

Além de estabelecer um roteainento entre os vértices do grafo, um algoritmo 

de roteaniento desinformado tem também como objetivo a minimização ou maxi- 

mização de alguma função dada. Este trabalho é dedicado a algoritmos desinforma- 

dos que minimizam o congestionamento. 

A medição da qualidade destes algoritmos desinformados é feita por uma análise 

competitiva, isto é, pela comparação entre o valor do congestionaniento prod~izido 

pelo algoritmo desinformado e o congestionamento ótimo para a mesma instância 

de entrada. Como estaremos interessados no pior caso para o algoritmo desinfor- 

mado, vamos medir a q~ialidade do algoritmo pela entrada na qual a razão entre o 

valor do congestionamento do algoritmo desinformado e o ótimo é a maior possível. 

Chamamos esta razão de razão d e  competitividade CR, definida por: 

C R  = max 

Onde OBL(R(G, IC) ) e OP T (R(G, IC)) significam, respectivamente, o congestiona- 

mento produzido por um algoritmo desinformado e o congestionamento produzido 

por um algoritmo ótimo informado (problema MCUP), ambos recebendo como en- 

trada a tupla R(G, IC). 



Histórico 

Os primeiros trabalhos sobre roteamento desinformado tiveram foco em re- 

des não-direcionadas com topologias específicas: os trabalhos de Valiant e Breb- 

ner (1981), Borodin e Hopcroft (1982), Kaklamanis, Krizanc e Tsantilas (1990) e 

Vocking (2001) abordam limites superiores e inferiores para a razão de competitivi- 

dade de roteamentos desinformados no hipercubo (cf. [14]). 

Racke, em 2002, produziu o primeiro trabalho que aborda o problema do ro- 

tamento desinforinado para redes sem topologia pré-definida, estabelecendo uma 

razão de competitividade polilogarítmica de 0(log3 n) para o problema em redes 

não-direcionadas com capacidades nas arestas [9]. Este algoritmo usa uina árvore 

de decon~posição da rede, fazendo com que o roteamento na rede simule, de forma 

aproximada, um roteamento na árvore de decomposição. 

Embora este algoritmo tenha causado surpresa pela generalidade do resultado 

com razão de competitividade polilogarítmica, o método possui um grande problema, 

pois tem como subrotina encontrar o corte mais esparso (corte que possui menor 

razão entre capacidade das arestas e demanda entre pares de vértices desconectados 

por ele), a complexidade de tempo do algoritmo não é polinomial. 

No ano de 2003, em trabalhos de Bienliowski, Korzeniowski e Raclie [14] e Harrel- 

son, Hildrum e Rao [15] (publicados de forma independente na mesma conferência) 

foram obtidos algoritmos de roteamento desinformado de tempo polinomial para re- 

des não-direcionadas sem topologia pré-definida que possuam capacidades nas ares- 

tas. No primeiro, foi proposto um algoritmo muito semelhante ao de Raclie [9], 

porém mais simples, de tempo polinomial e com uma razão de competitividade um 

pouco maior - 0(log4n) - do que o anterior. Já no segundo, foi apresentado um 

algoritmo de tempo polinomial com razão de competitividade 0(log2 nloglogn). 

Estes trabalhos estão descritos em detalhes nos capítulos 6 e 7, respectivamente. 

Além de produzirem roteamentos desinformados de tempo polinomial, estes dois 

trabalhos baseiam seus algoritmos na construção eficiente de uma decomposição 

hierárquica da rede. No capítulo 5 é feito um estudo detalhado sobre como a árvore 

de decomposição associada à decomposição hierárq~~ica de uma rede é usada por 

estes algoritmos para obter um esquema de roteamento. Este tipo de decomposição 

é usada para obter a solução de alguns problemas importantes de computação dis- 



tribuída [9, 161, sendo também utilizada como um precondicionador para resolver 

sistemas lineares esparsos [17]. 

Além destes trabalhos, Raclte [18], em 2008, mostrou um novo algoritmo para 

construir uma árvore de decomposição, baseado no método de Fakcl~aroenphol, Rao 

e Talwar [19]. Dentre outros problemas cujas soluções podem ser obtidas usando 

variações da árvore de decomposição construída pelo método deste trabalho, o rotea- 

mento desinformado com objetivo de minimizar do congestionamento em redes não- 

direcionadas com capacidades nas arestas alcança razão de competitividade O(1og n). 

Em [20], Gupta, Hajiaghayi e Raclte (2006) desenvolveram um framework para 

modelagem de problemas de roteamento desinformado, conseguindo assim genera- 

lizar o resultado obtido por Harrelson et al. em [I51 para uma classe maior de 

f~~nções, dentre outros resultados. O trabalho demonstra que quando a carga rela- 

tiva das arestas é calculada por uma função que é norma sobre os fluxos que por ela 

passam, existe um algoritmo desinformado que visa minimizar o congestionamento 

na rede e possui razão de competitividade 0(log2 77, log log n,). A fuilção C de carga 

é uma norma se monotônica, sub-aditiva e se C(a F) = aC(F) ,  onde a é uma cons- 

tante e F é o conjunto de fluxos. Como exemplo, CkEK fk(e) é um caso particular 

de norma sobre os fluxos que passam na aresta e. 

Em 2003, Azar, Cohen, Fiat, Kaplan e RacIte [21] demonstram que é possível 

encontrar um roteamento desinformado ótimo - isto é, aquele que encontra 

a melhor solução possível para um algoritmo desinformado - através da resolução 

de um programa linear que obtém uma família de fluxos que minimiza o congestio- 

namento para todos os possíveis valores de demanda. Este resultado é válido para 

redes direcionadas ou não, tanto com capacidades nos vértices quanto nas arestas. 

O programa linear utilizado é exatanlente como esta descrição sugere: ele possui 

um número polinomia1 de variáveis, mas um número iafinito de restrições que cor- 

respondem às diferentes demandas. Embora o número de restrições seja infinito, os 

autores mostram que ainda assim e possível resolver o programa linear em tempo po- 

linomial, utilizando-se o método do elipsóide, com um oráculo separador adequado. 

O oráculo separador é iinplementado através da resolução de um conjunto de pro- 

gramas lineares, capazes de verificar que a solução é de fato viável ou de encontrar 

uma restrição não satisfeita do programa linear original. 



O trabalho de Hajiagliayi, Kleinberg, Leighton e Racke [22], publicado em 

2005, é voltado especificamente para redes não-direcionadas com capacidades nos 

vértices e redes direcionadas, apresentando limites inferiores e superiores para a 

razão de conipetitividade em cada um destes casos. Estas duas variações de en- 

trada são mais difíceis que a versão não-orientada com capacidades nas arestas, 

pois apresentam limites inferiores maiores, fator de aproximação de corte mais 

esparso maior, entre outros fatores. Os algoritmos apresentados em [22] obtêm 

razões de competitividade de ~ ( m l c g n ) ,  no caso de redes com capacidades nos 

vértices, e ~ ( f l n l / ~  logn) para redes direcionadas, onde IICI indica o número de 

commodities do problema. Este trabalho está descrito em detalhes no capítulo 4. 

2.4 Corte mais esparso 

A relação entre a fração de vazão ótiina e a capacidade dos cortes da rede desem- 

penhará um papel importante na análise e elaboração dos algoritmos desinformados 

abordados neste trabalho, pois fornece um limite superior para a q~iantidade de fluxo 

que pode ser roteado na rede. 

No problema do fluxo máximo em redes, é um resultado amplamente conhecido 

que o valor do fluxo máximo é igual à capacidade de um corte mínimo que separa a 

fonte do sumidouro [2 ] .  Além disso, um tal corte e seu valor podem ser facilmente 

determinados em tempo polinomial. 

Para o problema do m~iltifluxo será interessante q~~antificar a relação entre a 

capacidade de um corte e as demandas das commodities que precisam utilizá-lo. Tal 

relação é descrita pela esparsidade do corte. 

Para um corte C = (S,S) ,  a esparsidade de C é definida como a razão entre a 

soma das capacidades das arestas do corte e a soma das demandas das commodities 

que têm suas origens e destinos separados por C. Se a segunda soma é nula, estabele- 

cemos que a esparsidade do corte em questão é infinita. Em redes não-direcionadas, 

a espa.rsidade é definida por: 

onde cap(A, B) = C,,c cap(e) e ICc é o conjunto de commodities com origens e 



destinos separados pelo corte C. 

Em redes direcionadas, para C = (A, B) ,  a espa.rsidade é definida da seguinte 

forma: 

Um corte com esparsidade mínima em uma rede é chamado de corte mais 

esparso. Ao contrário do problema do corte niíninio, o problema de encontrar um 

corte mais esparso é NP-difícil [23]. Sua capacidade é, naturalmente, um limite 

superior para o valor da fração de vazão má.xima do CMCF 

Lema 2.3. Seja z* o valor da fração de vazão ót ima do CMCF e C um corte ma i s  

esparso da rede G. Temos  que: 

Demonstração. Lembrando que z* é a fração do quanto é roteado da demanda de 

cada commodity na solução do CMCF, temos que para uma commodity k será rote- 

ada uma quantidade igual a z*dk.  Como é necessário que o fluxo das commodities 

que possuem suas origens e destinos separados por C passe pelas arestas deste corte, 

vale que: 

Além disso, a solução do CMCF satisfaz, para cada e E E, L d ( e )  < cap(e) .  

Juntando esta desigualdade com a anterior, temos as desigualdades: 

que fornecem 

x* I esp(C) ,  

como reqrierido. O 

Além do limite trivial provado acima, o teorema do fluxo máximo e corte 

mínimo [3], enunciado abaixo, também relaciona a esparsidade de um corte mais 

esparso C com x*, fração de vazão ótima produzida por um multifluxo concorrente 

máximo: 



Teorema 2.4. Seja z* a fração de vazão ótinza de um CMCF e C um corte de 

esparsidade mz'nima. Então existe um valor a 2 1 tal que: 

O valor de a depende da classe da rede e do tipo de commodities dados na 

entrada do problema e foi assunto estudado por vários autores. Segue abaixo uma 

lista de resultados sobre o assunto, na qual as referências bibliográficas que foram 

omitidas podem ser encontradas em 1241. 

Leighton e Rao provaram que para o caso particular em que há uma commodity 

com demanda unitária entre todos os pares de vértices (caso cha.maclo de multifluxo 

d e  demanda uniforme), a = O(1ogn). Este resultado vale tanto para redes 

direcionadas quanto não-direcionadas. 

Para o caso geral de multifluxos em redes não-direcionadas, Klein, Agrawal, Rao 

e Ravi provaram que a = O(1og C log D),  onde C e D são, respectivamente, a soma 

de todas as capacidades e todas as demandas. Demais resultados para este mesmo 

caso são: O(1og n log D) por Tragoudas, O(1og 1x1 log D) por Garg, Vazirani e Yan- 

nakaltis, O (log2 I KI) por Plotkiil e Tardos e finalmente para O (log 1 KI) por Aumann 

e Rabani 1251. Especificamente, para redes planares não-direcionadas, Klein, Plotltin 

e Rao provam que o fator a é O(1og D) - melhorado para O(1og IKI) em 1261; para 

o caso de demanda uniforme, foi provado um fator de a = O(1) também por Klein, 

Plotkin e Rao. 

Para redes direcionadas, Leighton e Rao mostraram que o fator de O(1ogn) 

também se aplica para o caso de demanda uniforme, posteriormente melhorado por 

Seymour. Para o caso de demanda simétrica, isto é, aquela em que a demanda entre 

o par (u, v) é igual à demanda de (v, u), um fator de O(log3 n) foi obtido por Even, 

Naor e Schieber 1271 e por Klein, Plotkin e Rao 1281. 

Além do estudo do valor de a, os trabalhos citados produziram também algorit- 

mos para encontrar cortes mais esparsos de maneira aproximativa, encontrando um 

corte c ~ ~ j a  esparsidade seja igual a z*a. Usando o teorema do fluxo máximo e corte 

mínimo, vale que: 

""dc) < az* < aesp(C) a- 
01 - - 

esp(C) I esp(Capz) 5 aesp(C), 

onde C,, é um corte produzido por estes algoritmos. 



Um corte conseguido por uma aproximação para o corte mais esparso será, ao 

longo do texto, chamado de corte mais esparso aproximado. Quanto menor o cu, 

portanto, melhor a aproximação fornecicla:~ . Os algoritmos que encontram estes 

cortes aproximados serão usados como subrotina pelos algoritmos de roteamento 

desinformados dos próximos capítulos para conseguir detectar possíveis "gargalos" 

nas rotas estabelecidas e n~odificá-las para melhorar a fração de vazão encontrada. 



Capítulo 3 

Limites inferiores 

Este capítulo apresenta os limites inferiores para a razão de competitividade de 

algoritmos desinformados randomizados cujo objetivo seja minimizar o congestiona- 

mento. 

Estes limites são válidos apenas para a.lgoritinos desinformados randomizados, 

já que Borodin e Hopcroft (291 provaram que a razão de competitividade de algorit- 

mos desinfoinmdos determinísticos para redes com capacidades nas arestas possui 

um limite inferior de R(&), onde A é o maior grau dos nós. Posteriormente, 

Kaklamanis [30] prova um limite inferior ainda maior para este mesmo caso: R ( a ) .  

A tabela 3.1 contém os limites inferiores conhecidos até o momento para a razão 

de competitividade de algoritmos desinformados randomizados. 

-- 

Tipo de rede 
1 

- 

Limite inferior 

Digrafos 

Tabela 3.1: Limites inferiores para a razão de competitividade de algoritmos desin- 

formados randomizados que minimizam congestionamento. 

Grafos 

As próximas seções são dedicadas às demonstrações destes resultados. 

capacidade nos vértices 

capacidade nas arestas 

W f i )  
W f i )  

capacidade nos vértices 

capacidade nas arestas 

R ( f i >  

R(1og n) 



3.1 Limites inferiores em redes direcionadas com 

capacidades nas arestas 

O resultado desta seção foi provado por Azar et al. [21]. Este limite inferior 

é demonstrado exibindo-se uma entrada do problema na qual qualquer algoritmo 

desinformado randomizado possui razão de competitividade R(+). 

A rede direcionada DN usada na demonstração possui 3 níveis: o primeiro 

contém (2) vértices, denotados por aij, 1 < i < j 5 N; o segundo nível pos- 

sui N vértices, chamados de bi, 1 5 i 5 N; e o terceiro nível é composto somente 

pelo vértice t. 

Todas as arestas de DN possuem capacidade unitária e podem ser classificadas 

em dois conjuntos: 

Arestas que ligam o primeiro nível ao segundo: Todo vértice ai,j possui duas 

arestas incidentes: (ai,j, bi) e (ai,j, b j )  . 

Arestas que ligam o segundo nível ao terceiro: Todo bi possui uma aresta in- 

cidente: (bi , t) . 

A figura 3.1 mostra a rede D4. 

Figura 3.1: Rede D4. 

A rede DN será usada no teoreina a seguir para a demonstração do limite inferior: 

Teorema 3.1. Qualquer roteamento desinformado randomizado em DN possui 

razão de competitividade R(+). 

Demonstração. A solução do roteamento desinformado consiste em determinar, para 

cada par de vértices, uma distribuição de probabilidade para os caminhos que os 



ligam. Esta distribuição de probabilidade indica a fração da demanda da commodity 

com origem e destino nestes vértices que será roteada por cada caminho. Deste 

modo, a construção do esquema de roteamento pode ser vista como a escolha de 

canlinhos para rotear uma demanda unitária entre cada par de vértices da rede. 

No caso da rede DN, podemos observar que as commodities entre pares (ai,j, bi) 

e entre pares (aij, bj),  1 < i < j < N ,  possuem uma única aresta pela qual po- 

dem rotear sua demanda. Logo, por ter uma única opção, a carga absoluta nestas 

arestas será idêntica tanto no roteamento produzido por um algoritino informado 

quanto no produzido por um desinformado, para qualquer instância do conjunto 

de commodities. Podemos argumentar de 111odo análogo para as commodities entre 

pares (bi, L ) ,  1 5 i 5 N. Logo, estas commodities não interessam para esta demons- 

tração e serão ignoradas deste ponto em diante, restando apenas as commodities 

com origem nos vértices a i j  e destino em t. 

Portanto, a construção do esquema de roteamento desinforniado na rede DN pode 

ser vista como a escolha de camiiihos para rotear uma demanda unitária entre (2) 
pares de vértices. Para cada vértice ai j ,  pi,j denotará a fração da commodity com 

origem neste vértice que será roteada pelo caminho (ai bi, t), enquanto qij = l -pi j  

denotará a porção que será roteada por (ai bj, t). 

Nesta rede em particular, a ca.rga absoluta (e também a carga relativa, pois todas 

as capacidades são unitárias) das arestas (bi, t) será igual à quantidade de fluxo que 

chega até o vértice bi. Logo: 

A primeira parcela representa a quantidade de fluxo que chega a bi originada 

de vértices ay,i, y < i, e a segunda representa a quantidade recebida por bi de 

vértices ai,,, z > i. 

Como existem (2) demandas unitárias que deverão ser roteadas passando pe- 

los N vértices do segundo nível, a carga absoluta média das arestas (bi, t) será: 

Concluímos, portanto, que existe uma aresta (b,, t )  tal que Ld((b,, i)) >. ( N  - 1) 
2 



Logo, para o roteamento desinformado randomizado vale que: 

Mostraremos agora um exemplo de conjunto IC de commodities (isto é, uma 

possível entrada R(DN, IC)) no qual qualquer roteamento desinformado randomizado 

obtém um congestionamento a(+) maior que o congestionamento ótimo obtido 

pelo roteamento informado para a mesma instância. 

Seja b, uni vértice do segundo nível tal que Ld((b,, t)) > v no esquema de 

roteamento desinformado. Observe que, neste esquema, este vértice b, recebe fluxo 

somente dos seguintes N - 1 vértices: aj,,, 1 5 j < x - 1 e a,,j, x < j 5 N. Na 

instância considerada, o conjunto IC é composto de N - 1 demandas unitárias que 

possuem origem exatamente nestes vértices e destino em t ,  ou seja, há commodities 

entre pares de vértices (aj,,, t) ,  1 < j < x - 1, e entre pares (azj, t) ,  x < j < N. 

Note que b,, nesta instância do conjunto de commodities, contin~~a recebendo 

fluxo dos mesmos N - 1 vértices dos quais ele recebia no esquema de rotea- 

mento desinformado e, portanto, recebe a mesma carga que recebia naquele es- 

quema. Logo, no roteamento desinformado das commodities desta instância, temos 

0-1) também Ld((b,, t)) 2 T. 

Portanto, usando o roteamento desinformado randomizado para rotear este con- 

junto de demandas, temos: 

No entanto, um algoritmo informado pode rotear estas commodities da seguinte 

forma: 

e As demandas com origem em aj,, serão roteadas pelo caminho (q,, , bj , t) , para 

todo 1 < j _< x - 1; 

As demandas com origem em a, ,  serão roteadas pelo caminho (azpj , bj , t) , para 

t o d o z + l < j < N .  

O algoritmo informado produz congestionamento igual a 1, pois cada aresta (b,, t) 

está sendo utilizada para rotear a demanda de uma única commodity. 



Calculando a razão de competitividade, chegamos a: 

Lembrando que n = (2) + N + 1, concluímos que N = R(&). 

3.2 Limites inferiores em redes direcionadas com 

capacidades nos vértices 

O problema do roteamento desinformado em uma rede direcionada com capa- 

cidades nos vértices pode ser reduzido a um problema equivalente em uma rede 

direcionada com capacidades nas arestas. 

Pode-se transformar a rede de entrada D(V, E) em uma rede D1(V', E') e trans- 

formar o conjunto de commodities IC em um conjunto IC' da seguinte forma: 

V': Cada vértice v E V será traiisformado em dois vértices em V': v' e v" 

E': Haverá, em D', uma aresta entre cada par (v', v") de capacidade igual à capa- 

cidade de v em D. 

Cada aresta (u, v) E E será transformada em uma aresta (u", v') E E' pos- 

suindo capacidade infinita. 

IC': Cada comrnodity k E IC que possuir origem em um vértice s, destino em um 

vértice t (s, t E V) e demanda dk será transformada em uma comrnodity k' E IC' 

com a mesma demanda, origem em s' e destino em t". 

Na figura 3.2 é dado um exemplo desta transformação para uma rede D. 

Uma solução para o problema em R'(D1, IC') pode ser facilmente transformada 

em uma solução para o problema R(D, K): sendo F' = {f; ( k E /C') a solução do 

primeiro problema e F = {fk I k E IC) a solução do segundo, temos que: 

0 Cada vez que um fluxo f; E F' passa por uma aresta (v', v"), o fluxo fk E F 

passa.rá pelo vértice v; 

Cada vez que um fluxo fk E F' passa por uma aresta (IL", v'), o fluxo fk E F 

passará pela aresta (u, v). 



Figura 3.2: Transformação de uma rede D em D'. Cada vértice v pertencente a D 

é transformado em uni par de vértices ligados por uma aresta de capacidade cap(v) 

em D'. As arestas de D se transformam em arestas de capacidade infinita em D'. 

Usando esta correspondência entre as soluções, a carga relativa de cada aresta (v', v") 

terá o mesmo valor que a carga relativa que o vértice v (seu correspondente em D) 

e, com isto, o congestionamento obtido nos dois problemas será igual. 

Como é possível transformar o problema de minimizar o congestionainento em 

vértices em uma rede direcionada para o problema de minimizar o congestionamento 

em arestas, o limite inferior para este problema também é R(+). 

3.3 Limites inferiores em redes não-direcionadas 

com capacidades nos vértices 

Hahuaghayi et al. [22] mostraram um limite inferior para redes não-direcionadas 

com capacidades nos vértices de forma niuito similar à demonstração feita para redes 

direcionadas com capacidades nas arestas. 

Na demonstração do resultado será usado uma rede GN,  uma versão não- 

direcionada da rede DN usada na seção 3.1, possuindo agora capacidades unitárias 

nos vértices. Todos os vértices terão capacidade igual a 1, exceto t ,  que terá capa- 

cidade infinita. 

A figura 3.3 mostra um exemplo da rede G4. 



Figura 3.3: Grafo G4. 

Teorema 3.2. Qualquer algoritmo de roteamento desinformado randomizado na 

rede GN possui razão de competitividade R(fi) .  

Demonstração. Como na demonstração do teorema 3.1, analisaremos a carga ab- 

soluta de um vértice b, pertencente ao segundo nível de G. Mas, neste caso, será 

preciso um pouco mais de cuidado: as arestas de G não são direcionadas, o que 

implica que não há como garantir que a carga absoluta de um vértice b, vem apenas 

das commodities originadas dos vértices a,,,, 1 5 y < z e a,,,, z < z 5 N. 

Por isto, a análise do congestionamento será baseada em um limite inferior 

para o seu valor, dado pelo primeiro uso dos vértices do segundo nível ao roteas 

as commodities com origem em ai,j e destino em t .  Os caminhos que possuem como 

origem um vértice ai3 serão divididos em dois conjuntos disjuntos: (ais j ,  bi, . . . , t )  

e (ai bj, . . . , t )  , mas a análise do congestionamento será restrita somente à passagem 

de fluxo entre os dois primeiros nós destes caminhos. 

Novanlente, para todo vértice aia definimos frações pij e qij tais que: 

onde pi,j é a quantidade da commodity com demanda unitária com origem em ai,j 

que é roteada por um caminho cujo segundo vértice é bi e qij é a quantidade roteada 

por caminhos que utilizam bj como segundo passo. 

Sendo Ldl(bi) a carga relativa de um vértice bi somente na primeira passagem 



de fluxo, vale a seguinte igualdade: 

Calculando a média dos Ldl(bi), 1 5 i 5 N, chegamos a: 

É possível afirmar: 

0 Existe um vértice b, pertencente ao segundo nível de G tal que Ldl(b,) 2 
(N-1) 

2 .  

Mostraremos um conjunto de commodities - uma entrada para o problema na 

rede D, - na q~ial  o roteamento desinformado randomizado possui um congestio- 

namento pelo menos fi maior do que o congestionamento dado por um algoritmo 

informado. O conjunto de commodities será o mesmo do exemplo da seção 3.1: um 

conjunto de (2) commodities, cada uma com origem em um vértice do primeiro nível 

de G, destino em t e demanda unitária. 

Um roteamento informado poderá rotear desta maneira: sendo b, uin vbrtice tal 

que Ldl(b,) > 9, as commodities com origem em vértices av,,, 1 < y < z serão 

roteadas pelos caminhos (a,,,, b,, t )  e as commodities com origem em a,,,, z < z 5 Ar 

usarão os caminhos (a,,, , b, , . . . , t) . Este algoritino produzirá congestionamento 

igual a 1 para esta entrada, pois cada vértice do segundo nível - que possui ca- 

pacidade unitária - está roteando uma iínica commodity de demanda igual a um. 

No roteainento desinformado, a carga relativa do vértice b, é de pelo me- 

nos Ldl(b,), ou seja, 9. Calculando a razão de competitividade: 



3.4 Limites inferiores em redes não-direcionadas 

com capacidades nas arestas 

O fator de R(1ogn) abordado nesta seção foi provado por Maggs et al. [16] e, 

de forma independente, por Bartal e Leonardi [31], estabelecendo um limite infe- 

rior para roteamentos desinformados randomizados em redes não-direcionadas com 

capacidades nas arestas. 

O grafo que compõe a rede usada nesta demonstração é uma malha quadrada 

de dimensão 2 e lado m. A figura 3.4 é um exemplo de malha quadrada 8 x 8. 

Figura 3.4: Malha 8 x 8 

Teorema 3.3. Qualquer algoritmo de roteamento desinformado randomizado e m  

u m a  malha M de dimensão 2 possui razão de competitividade R(1og n) . 

Demonstração. A rede usada para esta denioiistração é uma malha quadrada m xm,  

com m = 2", x 2 2, que possui capacidades unitárias nas arestas. 

Primeiramente definiremos a entrada do problema, para em seguida mostrar o 

congestionamento que um algoritmo informado e que um desinformado produzem 

ao roteá-la. 

A entrada R(M,  IC) será dividida em L = log 777, - 1 subproblenias definidos em 

submall-ias de M.  Cada subproblema Ri(Mi,lCi), 1 < i < L, terá sua entrada 

definida por: 

h&: Para o primeiro subproblema (i = 1) a rede a ser utilizada é a próprio malha 

de entrada do problema R :  NIl = 44. 



Nos demais subproblemas, a submalha AJi  na qual o problema Ri está definido 

é um dos quadrantes de Mi-l, submalha do problema anterior. 

A figura 3.5 mostra uma malha A& e seus 4 quadrantes, indicando as 4 possi- 

bilidades para a malha seguinte AJi+l. 

Figura 3.5: Malha &Ii e seus quadrantes. A malha é uma das subilialhas 

circulada pela linha tracejada. 

Ki: O conjunto Ki possui 7 commodities com demanda d .  Cada uma delas possui 

seus vértices de origem e destino pertencentes à submalha AJi: numerando 

de 1 a mi as linhas de 44, uma commodity k j  E Ki, 1 5 j 5 y ,  possui origem 

no j-ésimo vértice da milZésima linha e destino no ( j  + ?)-ésimo elemento 

da mesma. 

A figura 3.6 mostra um conjunto de commodities K dentro de uma malha 

quadrada de dimensão 16. 

É interessante ressaltar que a malha &Ii de cada subproblema Ri é definida 

pela localização dos vértices de origem e destino das commoclities pertencen- 

tes ao conjunto Ki e que, por esta característica, um algoritmo informado 

saberia de antemão qual é a sequência de malhas &Ii, enquanto um algoritmo 

desinformado não teria acesso a esta informação. 

Definida a entrada do problema, vamos agora descrever como um algoritmo infor- 

mado poderia rotear estas demandas. Este algoritmo sabe a priori todos os elementos 

do conjunto K e pode utilizar esta informação para escolher o melhor roteamento 

possível para as commodities especificadas. Para produzir o esquema de roteamento 



Figura 3.6: Malha de dimensão 16 e a representação de um conjunto de 

commodities K. As subma1ha.s Mi encontram-se demarcadas por linhas traceja- 

das e os vértices de origem e destino de uma mesma commodity possuem mesma 

cor. 

para o problema Ri(Mi, Ki), o algoritmo informado pode evitar usar arestas que 

estejam fora desta submalha, visto que todas as commodities de Ki possuem ori- 

gem e destino dentro de A&. Além disso, como o algoritmo também conhece as 

commodities do subproblema Ri+l, ele também pode evitar usar arestas que per- 

tencerão à submalha Mi+l. 

Um esquema de roteamento ótinio para cada subproblema Ri pode ser funda- 

mentado, portanto, em dois pontos básicos: 

- Utilizar somente arestas que pertençam à subinalha AI i ;  

- Não utilizar arestas que pertencerão à submalha Mi+i. 

Um exemplo de roteamento com estas características para uma rede M de di- 

mensão 8 está demonstrado no exemplo 3.4: 

Exemplo 3.4. A figura 3.7 dá u m  exemplo de como um algoritmo ótimo pode pro- 

ceder dada u m a  submalha M com dimensão igual a 8 .  

A malha M1 t e m  dimensão 8 e é demarcada pela linha tracejada mais  externa. 

Nela existem 4 commodities para serem roteadas, cada u m a  delas está representada 

n a  figura 3.7 por pares de vértices de mesma cor. A malha M2 é o quadrante inferior 

direito de Ml e possui 2 commodities. 



Figura 3.7: Um esquema de roteamento ótimo para um problema R(M,  IC). As 

commodities estão marcadas por pares de vértices de mesma cor, e as malhas dos 

problemas estão circuladas por linhas tracejadas. O caminho escolhido para rotear 

cada commodity está indicado por setas. 

O roteamento das commodities do subproblema Ri não ultrapassa as fronteiras 

de Ml e, ao m e s m o  tempo, não utiliza arestas de M2. Caso M2 fosse a malha 

superior esquerda o u  direita de Ml, o roteamento do subproblema RI seria feito de 

forma análoga ao mostrado, porém utilizando as arestas dos quadrantes inferiores 

de Ml. 

Podemos estender a forma de escolha de rotas feita no exemplo 3.7 para qual- 

quer dimensão de malha. Neste caso o congestionamento produzido por um algo- 

ritmo deste tipo é igual a d ,  pois os conjuntos de arestas utilizadas para rotear as 

commodities de cada ICi são disjuntos e dentro de cada Mi as arestas nunca são 

usadas para rotear mais de uma commodity. 

Um algoritmo desinforinado, ao contrário do que um informado faz, não poderia 

escolher seu roteamento em Mi baseado nas commodities que pertencem a 

Ca.lcularemos, então, o valor esperado do congestionamento que qualquer algoritmo 

desinformado randomizado produzirá ao rotear o conjunto IC. 

Para faci1ita.r esta análise, as arestas da malha Mi serão classificadas em dois 

conjuntos: arestas pares e ímpares. Na malha Mi existem mi - 1 linhas de arestas 

horizontais e mi - 1 colunas de arestas verticais, as quais serão atribuídas índices 

de 1 a rni - 1; as arestas que estão nas linhas ou colunas de índice ímpar serão 



arestas íinpares e as demais, pares. 

Estaremos interessados em calcular o valor esperado da carga relativa do conjunto 

de arestas íinpares. Para isto, vamos inicialmente analisar a carga produzida pelo 

roteainento das commodities de ICi nas arestas ímpares da malha A l i .  

Observe que qualq~ier caminho escolhido para rotear uma commodity k em um 

problema Ri(Mi, ICi) utiliza pelo menos arestas ímpares. Isto acontece porque 

os vértices de origem e destino de cada commodity são separados por pelo menos y 
colunas de arestas ímpares, como no exemplo da figura 3.8, no qual mi = 8 e há 2 

colunas de arestas íinpares no caminho entre origem e destino de uma commodity. 

Note também que este resultado vale ainda que o caminho escolhido contenha ares- 

tas que não pertençam à submalha Mi, fato que possivelinente acontece em um 

roteamento desinformado. 

Figura 3.8: Colunas de arestas ímpares no caminho entre os vértices de origem e 

destino de uma commodity. 

Como há commodities em ICi, cada uma delas com demanda igual a d, a 

quantidade de demanda que deverá passar por arestas ímpares da malha Mi é de 

pelo menos d 7. 
Seja E:,pdda O conjunto de arestas impa,res pelas quais estão passando fluxo no 

esquema de roteaniento desinformado randomizado. Escolhendo de modo aleatório 

e uniforme uma aresta deste conjunto, a probabilidade de uma aresta e, t E E ~  
3 

ser escolliida é de pelo menos "2, já que pelo menos arestas íinpares estão sendo 
mi 

utilizadas. 

Juntando as idéias desenvolvidas, o valor esperado da carga relativa das a.restas 

pelas quais estão passando fluxo é: 

onde pe é a probabilidade da aresta e ser escolhida e LdK, ( e )  é a carga dada somente 

pelo fluxo das commodities do conjunto ]Ci. 

Desenvolvendo a desigualdade anterior com os valores conhecidos, temos: 



- - d - 
8 

Portanto, o roteamento das commodities do conjunto Ki prodiiz uma carga re- 

e esta equação vale para todas as submalhas A&. 

Como o algoritmo desinforinado não conhece qual é o próximo conjunto 

em cada submalha Adi do algoritino pode-se classificar a escolha da subinalha Mi+i 

como uma escolha aleatória; logo, o próximo conjunto de arestas ímpares também 

é escolhido de forma aleatória e uniforme. Como um limite inferior para o conges- 

tionamento em uma aresta escolhida deste modo é dado por (3.1)) o valor esperado 

para o congestionamento em uma aresta ímpar de Adi dado pelo roteamento de 

commodities que pertencem a Ki, é $, 1 5 i 5 L. 

Como uma aresta ímpar pode pertencer a todas as submalhas Adi, sua carga 

relativa será dada pela soma da contribuicão de cada submalha: 

Lembrando que log m = log Jn, obtemos um limite inferior para o congestiona- 

mento de R (log n) . 0 



Capítulo 4 

Algoritmos desinformados para 

redes com capacidades nos 

vértices e redes direcionadas 

Este capítulo apresenta os algoritmos desinformados existentes na literatura para 

redes não-direcionadas com capacidades lios vértices e para redes direcionadas (com 

capacidades nas arestas ou vértices). 

Os dois problemas são bastante similares, já que é possível facilniente transfor- 

mar uma rede - direcionada ou não - que possui capacidades nos vértices em uma 

rede que possui capacidade nas arestas. Por isso, o algoritmo apresentado para 

roteainento desinforniado em redes direcionadas poderá ser usado também para o 

caso de redes não-direcionadas com capacidades nos vértices, após modificação da 

entrada do problema. 

As próximas seções deste capítulo são dedicadas a estes algoritmos. 

4.1 Algoritmo para redes com capacidades nos 

vértices 

O algoritmo de roteamento desinformado apresentado nesta seção foi pro- 

posto por Hajiaghayi et al. [22] e possui uma razão de competitividade 

de O (A log2 n log log n) . 

O método consiste em transformar o problema R(G,  K), cujo objetivo é minimi- 



zar congestionamento em uma rede não-direcionada com capacidades nos vértices, 

no problema R'(G1, IC'), cujo objetivo é a minimização do congestionamento em uma 

rede não-direcionada com capacidades nas arestas. 

O algoritmo é composto de três passos básicos: 

- Transformação do problema: 

a Transformação da rede G(V, E) - não-direcionada com capacidades nos 

vértices - em uma rede G1(V', E'), não-direcionada com capacidade nas 

arestas; 

a Transformação do conjunto de commodities IC em um conjunto IC'; 

- Aplicação do algoritmo de Harrelson, Hildrum e Rao [15] (descrito no capítulo 7) 

na rede G'; 

- Transforniação da solução não-informada de G' em uma solução do problema 

em G. 

As próximas seções descrevem em detalhes os passos do algoritmo. 

4.1.1 Transformação do problema 

Este passo envolve duas transforniações: a construção da rede G' a partir de G 

e a especificação do conjunto de commodities IC' baseado em IC. 

A construção de G' é descrita pela transformação de seus conjuntos V' e E': 

V': Cada vértice v E V (que possui capacidade captu))  é associado em V' a um 

conjunto de vértices C,, chamados de clones de v, de tal forma que: 

a C, = {v1,. . . ,vd(,)} é uma clique de tamanho d(v) em G', onde d(v) é o 

grau de v; 

C.P(.) a Cada aresta de C, possui capacidade ig~ial a m. 

E': Além das arestas que ligam vértices de uma mesma clique, clminadas de arestas 

internas, o conjunto de arestas de G' conterá também arestas ligando vértices 

que pertencem a cliq~ies diferentes, chamadas de arestas externas. 



Para cada aresta (u, v) E E existe uma aresta (vi, uj) E E', onde vi e u j  são, 

respectivamente, clones de v e u em G'. A escolha de quais vértices cloiies 

serão usados como extremidade de arestas externas é feita arbitrariamente, 

respeitando-se sempre que um vértice clone pode ter somente uma aresta ex- 

terna incidindo nele. 

A figura 4.1 exemplifica a transformação de uma rede G em uma rede G' pelo 

método descrito. 

(4 (b) 

Figura 4.1: Transformação de uma rede G em G'. A figura 4.l(a) mostra a rede 

inicial G. A figura 4.l(b) mostra a rede transformada G', com os clones de cada 

vértice de G demarcados por linhas pontilhadas. 

As commodities de IC' são construídas da seguinte forma: para cada commodity k 

de demanda dk entre vértices u, v E V existirá unia commodity em IC' de demanda 

idêntica entre u i ,  um vértice clone de u, e vj, um vértice clone de v. Os índices i e j 

são escolhidos de forma arbitrária dentro dos conjuntos (1, . . . , d(u)) e (1, . . . , d(v)), 

respectivamente. 

4.1.2 Análise da solução do problema 

A transformação de uma solução para o problema na rede G' para uma solução 

para o problema na rede G é imediata, visto que há unia bijeção entre as arestas 

externas de G' e as arestas da rede G: se um caminho P' em G' passa por algum 

vértice ou aresta de uma clique C,, o caminho P, equivalente a P' em G, usa o 

vértice v. Por isso, a carga que passa em uma clique C, em G' é igual à demanda 

pa.ssante por v em G. 



A razão de competitividade do algoritmo é demonstrada no teoreina 4.1: 

Teorema 4.1. O algoritmo desinformado apresentado n a  seção 4.1 possui u m a  

razão de competitividade de O(A log2 n log log n) para o congestionamento e m  redes 

não-direcionadas com capacidades nos  vértices. 

Demonstração. Aplicando o algoritmo de Harrelson, Hildrum e Rao [15] ao pro- 

blema R', obtemos um esquema de roteamento que produz um congestionanlento 

com um fator O (log2 n log log n) em relação ao valor ótimo do coi~gestionainento 

(produzido por um algoritmo informado ao rotear as commodzties de IC' em G'). 

Chamando de OBLE e OPTE os valores dos congestionamentos dados pelo algo- 

ritmo desinformado e pelo algoritmo ótiino na rede G', respectivamente, vale a 

igualdade: 

O B LE = O(log2 n log log n) OPTE. (4.1) 

No entanto, para analisar a razão de competitividade do algoritmo para con- 

gestionamento nos vértices é necessário estabelecer relação entre OPTV e OBLV, o 

valor ótimo do congestionamento e o valor do congestionamento produzido pelo ro- 

teamento produzido pelo algoritmo desinformado na rede G, respectivamente. Para 

isto, serão usados dois resultados auxiliares, descritos a seguir nos lemas 4.2 e 4.3. 

Lema 4.2. Existe um fator de n o  máximo 2 entre os valores das congestionamentos 

ótzmos nas redes G e G': 

OPTE 5 20PTv. 

Demonstração. A prova baseia-se em analisar como um roteamento que produz o 

congestionamento ótiino em G poderia se converter em um roteamento que produz 

a congestionamento ótimo em G', comparando estes dois valores. 

Para analisar o congestionamento em G', é necessário apenas encontrar o maior 

valor dentre as cargas relativas de arestas internas às cliques, já que as arestas exter- 

nas possuem capacidade infinita. Logo, o congestioilamento em G' será determinado 

essencialmente pelo o que acontece quando uma fração da demanda passa por uma 

clique C,. 

Por isso, uma transformação trivial de um esquema de roteamento em G para um 

esquema de roteamento em G' é converter cada caminho p que roteia uma fração E 



da demanda de uma commodity k E K: em um caminho p' em G' apenas trocando 

os vértices v E V por um esquema de roteamento dentro da clique C,. 

Para detalhar o esquema de roteamento utilizado dentro de cada clique C, ao 

receber uma fração t de uma commodity, definimos uni vértice d e  origem vi 

(vértice pelo qual a commodity entrou na clique) e um vértice d e  destino vj 

(vértice da clique que é o destino da commodity ou que possui aresta externa para 

algum vértice da próxima clique no caminho p'). O esquema de roteamento dentro 

da clique consiste em usar d(v) - 1 caminhos disjuntos para entregar a fração E do 

vértice de origem ao vértice de destino: a aresta {vi, vj) e cada caminho {vi, vk, vj), 

com j # k e j # i, carregarão uma fração *. 

Neste esquema de roteainento, cada aresta interna de C, recebe no 

máximo - de cada fração da demanda de commodity que entra nesta clique. 
(4,)-1) 

Denotando por Ld(C,) a soma das frações de todas as commodities que são roteadas 

passando pela clique C,, temos que para a carga relativa de qualquer aresta interna 

à clique C, vale a seguinte desigualdade: 

cap(v) Mas como cap(e) = 

então 

Lembrando que OPTv > - para todo v E V, conclui-se que 

d(v) 5 2 para qualquer valor de d(v) ) 2 e observando que a Sabendo que - 
(4,)-1) 

equação anterior não existiria caso d(v) = 1, visto que não haverá arestas na clique 

C, (logo, não faz sentido medir RLd(e)), consegue-se comparar o congestionamento 

ótimo em G' e em G: 



Pelo resultado do lema anterior e considerando a equação (4.1), chega-se a se- 

guinte equação: 

OBLE 5 2 0(log2 nloglogn) OPTV. (4.2) 

Lema 4.3. Existe um fator de O(A) entre o congestionamento em arestas na rede G' 

e o congestionamento em vértices na rede G: 

onde A é o grau máximo de G. 

Demonstração. Ao transformarmos novamente a rede G' em G, contraímos as cli- 

ques C, para que se tornem novamente um único vértice em G. Queremos mostrar 

que, ao executarmos esta contraqão, a carga relativa de um vértice v E V pode 

aumentar de um fator de até em relação ao valor do congestionamento em G'. 

A prova analisa a relação entre a carga relativa de um vértice v E V e a carga 

relativa das arestas internas da clique C, em G'. 

A q~mntidade de demanda passando por um vértice v E V será a mesina pas- 

sando pelas arestas que ligam seus vértices clones em G'. Denotando por Ld(Cv) = 

CelEcv Ld(el) a soma das cargas absolutas das arestas internas da clique C,, 

Lembrando que a clique C, possui d(v)(dF)-l) arestas internas e percebendo 

que Ld(C,) < d(v)(dF)-l) max{Ld(er)}, pode-se reescrever a equação anterior: 
elECv 

Lembrando que O BLE denota o congestionamento que o algoritmo desinformado 

produz em G', vale para qualquer aresta e' E C, a seguinte inequação: 

cap (v) < - -  OBLE. 
- d(v) 

Utilizando este resultado para reescrever a equação (4.3) : 



L 

Como d(v) = A para algum vértice v E V, chega-se a um valor para o congesti- 

onamento em G: 

Logo, ao transforniarmos uma solução pa.ra o problema em G' para uma solução 

para o problema em G através da contração das cliques, temos um fator de O(A) 

entre os valores dos congestionamentos. O 

A prova do teorema segue do lema 4.3 e da eq~iação (4.2): 

O B LV = O (A log2 n log log n) O PTV . 

Portanto, este algoritmo produz um congestionamento que está a um fator 

de O(A log2 n log log n)  do ótimo. O 

4.2 Algoritmo para redes direcionadas com capa- 

cidades nas arestas 

O algoritino apresentado nesta seção foi proposto por Hajiaghayi et al. [22, 321 

e possui uma razão de competitividade de 0(m log n),  onde n é o valor des- 

crito no teorema 2.4 e 1x1 é o número de commodities da entrada do problema. 

Como visto anteriormente, o valor de n depende do tipo de rede e do tipo de de- 

mandas considerados. No caso mais geral de demandas para redes direcionadas, 

temos a = fi [33], resultando portanto em um algoritmo com razão de competiti- 

vidade 0 ( m  nf  log n). 

4.2.1 Esquema de roteamento 

Primeiramente será descrito o algoritmo para calcular o esquema de rotamento 

para uma rede direcionada qualquer, para que então seja mostrado que este método 

possui a razão de competitividade desejada. 



Novamente será utilizado o fato de que um esquema de roteamento pode ser visto 

como a escolha de caminhos para rotear uma demanda entre cada par de vértices da 

rede. Para calcular o esquema de roteamento, será usado um conjunto de demandas 

entre cada par de vértices, chamado de V. Este conjunto é distinto e independente 

do conjunto de entrada K: a demanda entre um par de vértices u, v em V depende 

do valor de um corte mínimo separando sua origem e destino: se o valor do corte 

mínimo entre u e v pertence ao conjunto [2j, 2j+l) para algum j 2 0, então a 

demanda entre este par é igual a 23. A escolha das rotas é portanto independente 

do conjunto de demandas da entrada do algoritmo, sendo por isto um esquema de 

roteamento desinformado. 

A fim de definir o esquema de roteamento, o conjunto V será particionado em 

subconjuntos disjuntos Vj, j = 0,1,2, . . . . Um par (u, v) pertence ao conjunto Vj  

se o valor de um corte mínimo entre sua origem e destino está no intervalo [2< 2j+'). 

Esta partição, portanto, coloca no mesmo conjunto pares de vértices que possuam 

aproximadamente o mesmo valor de corte mínimo entre suas origens e destinos, e 

cujas demandas em V são iguais a 23. 

Para o cálculo do esquema de roteamento, cada um dos conjuntos Dj será con- 

siderado um problenia de roteamento independente. A solução do problema para o 

conjunto D será composta da solução de cada subconjunto Vj, isto é, o esquema de 

roteamento desinformado será a união destes esquemas de roteamento para cada Vj. 

Conforme será mostrado posteriormente, o esquema de roteamento para um sub- 

conjunto Dj produzirá o congestionamento desejado ao rotear as commodzties de 

qualquer problema de entrada que tenham origem e destino em pares pertencentes 

ao subconjunto 'Dj, isto é, commodities cuja origem e destino estejam separados por 

um corte mínimo com capacidade no intervalo [2j, 2j+l). 

Para cada q, O rotearnento será definido baseado na obten~ão de um multifluxo 

concorrente máximo restrito às demandas dos pares que pertencem a este subcon- 

junto. Na solução do multifluxo concorrente máximo, o objetivo é que o esquema 

de roteamento do conjnnto Vj produza congestionamento de 0(m). Baseado 

neste objetivo, pode-se dividir os pares de vértices pertencentes ao conjunto Dj em 

dois subconjuntos disjuntos: 

0 Os pares que conseguem atender simultaneamente uma demanda igual a 23 



pelo multifluxo concorrente niáximo produzindo congestionamento menor ou 

igual a m; 
0 Os pares cujas origens e destinos atravessam um corte com congestionamento 

maior que a no multifluxo concorrente máximo. 

Estes conjuntos serão chamados de Aj e Bj, respectivamente. 

Dado um conjunto Vj, os conjuntos Aj e Bj podem ser computados pelo algo- 

ritmo 1, apresentado a seguir, em tempo polinomial: 

Algoritmo 1 Partição de Vi(G, Vi) 

enquanto congF(G) > a faça 

S := corte mais esparso aproximado(G, Aj); 

Sj := Sj u S I ;  

Bj := Bj U Vsl; {adiciona commodities separadas pelo corte SI) 

Aj := Aj \ Vsl; {remove commodities separadas pelo corte SI) 

retorna Sj, Aj, F; 

O algoritmo começa considerando um m~iltifluxo concorrente máximo do con- 

junto Vj. Caso o congestionamento tenha um valor superior a m ,  pelos resul- 

tados da seção 2.1, a fração de vazão z* do multifluxo concorrente máximo é tal 

que: 

Na seção 2.4 mencionamos que encontrar um corte mais esparso é um problema 

NP-difícil. Como deseja-se encontrar os subconjuntos Aj e Bj  em tempo polino- 

mial, será usado um algoritmo a-aproximativo de tempo polinomial- denotado no 

algoritmo pela função c o r t e  mais e s p a r s o  aproximado - para encontrar um corte 

mais esparso aproximado S' 



Este algoritmo retoriiará um corte S' tal que esp(S1) = a z*; portanto: 

O conjunto de pares de vértices Dsl separados pelo corte S produz congestiona- 

mento maior que m. Estes pares são adicionados ao conjunto Bj e as arestas 

de S' são inseridas no corte Sj, a fim de marcar que estas arestas separam pares 

de vértices cujos roteamentos das demandas produzem congestionamento maior do 

que o desejado. O processo continua até que um multifluxo concorrente máximo 

dos pares de vértices pertencentes ao conjunto Aj produza congestionamento menor 

que m. Como o conjunto Aj diminui a cada iteração e pode se tornar vazio, 

o algoritmo sempre pára em tempo polinoniial em I Dj  1 ,  sendo portanto polinomial 

Como o conjunto Bj  produz congestionamento maior do que a, existe um 

= separando os pares que corte com esparsidade menor ou igual a 

pertencem a este conjunto. O lema 4.4 demonstra que o corte Sj produzido pelo 

algoritmo 1 produz um corte com a esparsidade citada. 

Lema 4.4. O corte Sj produzido pelo algoritmo i tem esparsidade menor ou igual 

Demonstração. Usaremos indução para provar o lema. Inicialmente vazio, o corte Sj 

é acrescido das arestas de S I  a cada iteração do algoritmo. Na base, isto é, na 

primeira iteragão, o corte Sj será igual ao corte SI. Denotando por d(lCst) a demanda 

entre pares de vértices de separados por SI, temos 

porque o conjunto d(lCst) foi roteado com congestionamento maior que fi. Na 

base, portanto, a esparsidade de Sj será igual à esparsidade de SI; logo, a esparsidade 

de Sj também é menor ou igual a a. 
No passo indutivo, considera-se que depois de i passos do algoritmo, o corte Sj 

possui esparsidade menor ou igual a dfi. Na iteração i + 1, seja d(Sj) a de- 

manda dos pares separados pelo corte Sj até a iteração i do algortimo, isto é, d(Sj) 



é igual à demanda do conjunto Bj construído até aquele momento do algoritino. 

Como cap(Sj) < &d(sj) = fi IBjI 2j, então, na i + 1-ésima iteração do algo- 

ritmo, temos: 

Observe que a primeira linha é uma desigualdade porque o conjunto de arestas de 

S I  não é necessariamente disjunto de Sj. 

Logo, a esparsidade do corte Sj produzido ao final da i + 1-ésiina iteração é: 

O 

Para os pares do subconjunto Aj, o roteamento através dos caminhos entre 

cada par de vértices deste conjunto existentes na soluqão do niultifluxo concor- 

rente máximo (calculados no algoritmo 1) produz congestionamento menor ou igual 

a m. Para limitar o número de vezes que cada aresta é utilizada, o algoritmo 

evita utilizar no esquema de roteaniento dos pares de vértices de Dj arestas que pos- 

suam "pouca" capacidade em relação 2s demandas que por elas passain: o esquema 

de roteamento do multifluxo concorrente máximo será modificado a fim de evitar 

que arestaç; que possuam capacidade menor que 2 sejam utilizadas. Este fato será 

usado para limitar o número de conjuntos ICj  que podem utilizar uma aresta e, 

possibilitando assim obter um limite superior menor para o congestionamento deste 

esquema de roteamento. 

Ao alterar o esquema de roteamento, torna-se necessário medir o impacto que 

esta mudança produzirá no congestionamento. A proposição 4.5 indica um limite 

superior para a quantidade de demanda que terá seus caminhos de roteamento al- 

terados. 



Proposição 4.5. N a  solução do problema do multifluxo concorrente máximo, no  

máximo metade da demanda de u m  par pertencente ao subconjunto Dj é roteada por 

caminhos que contenham arestas com capacidade menor  que &. 

Demonstração. Vamos denotar por I Epeq 1 o número de arestas que possuem capaci- 

dade menor que & que são usadas para rotear a demanda de um par pertencente 

a Aj. Corno temos um congestionanlento de no máximo m, a quantidade de 

fluxo que passa por estas arestas é de no máximo 

Como IEpesl 5 n2, f l 5  n e é um limite trivial que a < (K( (341, temos: 

Como a demanda dos pares pertencentes ao conjunto Dj  é 2% temos que no 

máximo metade da demanda de cada par é roteada por caminhos que contenham 

arestas pertencentes ao conjunto /Epes] .  O 

Com o resultado da proposição 4.5, é possível alterar o esquema de roteamento 

no máximo duplicando a quantidade de fluxo que passa por caminhos que não con- 

tenham arestas com capacidade menor do que S. Este esquema, portanto, terá seu 

congestionamento niultiplicado por um fator de 2 em relação ao congestionamento 

produzido na solução do multifluxo concorrente máximo; logo, o roteaniento das de- 

mandas dos pares pertencentes ao subconjunto Aj produz congestionamento menor 

ou igual a 2 m .  

Para cada par (u, v) E Bj, o algoritmo desinformado usará o mesmo esquema 

de roteamento que um multifluxo concorrente máximo ao considerar a demanda 

entre u e v como a única commodity do problema. Desta forma, obtém-se um fluxo 

que roteia a demanda deste par de vértices e minimiza o congestionamento. 

Do mesmo modo feito anteriormente, a solução final será o esquema de rotea- 

mento alterado para evitar arestas que possuam capacidade menor que S. Como a 

proposição 4.5 vde para qualquer par de vértices do conjunto Dj, a escollia de não 

rotear fluxo por estas arestas também aumentará o congestionamento do conjunto Bj 

em um fator de no máximo 2. 



4.2.2 Análise da solução do problema 

De forma análoga a feita anteriormente para definir subconjuntos Vj, pode- 

se dividir o conjunto de commodities K: em subconjuntos &: uma commodity k 

pertence a Kj se o valor do corte mínimo entre s k  e tk pertence ao conjunto [2< 2j+l). 

Com esta divisão, há uma relação entre as commodities de um conjunto ICj e 

os pares que no esquema de roteamento pertenciam ao conjunto Vj: se k E ICj, 

então (sk, tk) E Vj; logo, o esquema de roteamento do subconjunto D3' será usado 

para rotear as commodities de 1%. 

O lema 4.6 mostra que, para qualquer entrada dada, o esquema de roteamento 

proposto produz congestiom~mento a um fator de no máximo ~ (m)  do ótimo 

para as commodities cujas demandas estejam no conjunto [2j, 2j+l), ou seja, para 

as commodities pertencentes ao subconjunto K j  . 

Lema 4.6. O esquema de roteamento proposto produz congestionamento ~ ( a )  

ao rotear as demandas das commodities de um conjunto I%, onde ?Cj é o conjunto 

de commodities cujo corte minimo está no conjunto [23', 23'+'). 

Demonstração. Seja k E ICj uma commodity do problema de entrada. Se 

o valor ótinio do congestionamento para a entrada dada é OPT, temos 

que dk I O PT . CAd(sk, tk), onde C M  (sk, tk) 6 o valor do corte mínimo entre sk 

e tk. 

Lembrando que a demanda entre o par s k  e tk em Vj era de 23' porque o valor 

de um corte mínimo separando este par pertencia ao conjunto [2< 2jt1), conclL~ílllos 

que esta demanda é menor do que 2 CNI(sk, tk). Logo, a demanda da commodity k 

do problema de entrada não está a um fator maior do que 2 0 P T  em relação à 

demanda entre o par sk e tk em Vj. Logo, se o par de vértices (sk, tk) perten- 

cia ao conjunto Aj, o congestionamento será aumentado de um fator de 20PT ,  

resultando em um congestionamento de 2 0 P T  ( 2 m ) ;  isso mostra que o conges- 

tionamento para o conjunto Aj está a um fator de 4 m  do valor ótimo para a 

mesma instância. 

Para medir o congestionamento produzido ao rotearmos uma commodity do pro- 

blema de entrada cujo par de vértices de origem e destino pertence ao conjunto Bj, 

precisamos medir a quantidade de fluxo que este conjuiito passa por uma aresta e. 



As rotas para a demanda destes pares são dadas pela soliição de um multifluxo 

concorrente máximo que minimiza o congestionamento considerando somente esta 

commodity e evita arestas com capacidade menor que S .  Logo, esta commodity k 

produz carga relativa em uma aresta e tal que: 

Lembrando que as commodities de Bj são separadas pelo corte Sj, te- 

mos d(Sj) = CkEBj dk. Além disso, vale também para qualquer commodity k do 

conjunto: 2% CAd(sk, tk). 

Portanto, contando a contribuição de todas as commodities de Bj, temos: 

Mas como existe uma solução com congestionamento ótiino igual a OPT, para 

o corte Sj vale que d(Sj) 5 OPT cap(Sj). Reescrevendo a equação anterior: 

Mas é resultado imediato do lema 4.4 que cap(Sj) C fi 2j I Bj 1 ,  logo: 

Usando I Bj 1 5 I IC 1 ,  concluíinos que: 

RLd(e) 5 2 O P T  m, 
para toda aresta e da rede. 

Para as commodities de Bj temos portanto um congestionamento que está a um 

fator de 2 m  do valor ótinio para a instância fornecida. 

Podemos coilcluir que o algoritmo desinformado restrito às commodities de 

um conjunto lCj produz um congestionamento de 6 O P T  a, que corresponde 

à soma das contribuições dos conjuntos Aj e Bj. Isto representa um fator 

de 6 m  = ~(m)  entre o valor ótimo para o congestionamento e o valor 

dado pelo algoritmo desinformado, para q~ialquer instância dada. O 



Falta apenas provar que cada aresta da rede é utilizada no esquema de roteamento 

de um número limitado de conjuntos Kj, resultando na razão de competitividade 

desejada. 

Lema 4.7. No algoritmo desinformado, u m a  aresta e é utilizada somente no  es- 

querna de roteamento de um núm,ero kimitado de conjumtos 1%. Para esta aresta, 

podemos dividir estes conjuntos que a utilizam e m  dois tipos: 

Os conjuntos 1% tais que suas commodities podem mandar suas demandas 

integralmente pela aresta e e ainda produzir c a v a  relativa menor  ou igual 

a OPT;  

Os conjuntos ICj tais que cada u m  deles produz carga relativa de ~(m)  e m  

relação ao congestionamento ótimo. Existem O(1og n) conjuntos deste tipo. 

Demonstração. Uma aresta e é utilizada pelo esquema de roteamento de um con- 

junto IC, somente se cap(e)  > S.  Logo, cada aresta possui uma faixa de valores 

de j para os quais esta desigualdade vale. 

Seja j,, o maior j para o qual a aresta e ainda é utilizada pelo roteamento 

de h. Para esta aresta, podemos dividir o conjunto de commodities que a utiliza 

em dois grupos: 

Ko, . . . , Kj~-i: Existe um valor máximo para j ,  chamado aqui de j', para o 

qual vale: 

cap(e) 2 2j1 n2. 

&I,  . . . , Kjmax: Para estes conjuntos ICj , j' 5 j 5 jmaz, temos cap(e)  < 2jf1 n 2 .  

Para os conjuntos Ko, . . . , como temos no máximo n2 commodities, pode- 

mos rotear toda a demanda das commodities pela aresta e produzindo carga absoluta 

menor do que cap(e) .  A carga relativa que estas commodities provocam em uma 

aresta e é de 
Ckt~,, ,..., K+, dk 

R L d ( e )  = 
c.P(~> 

Mas como cap(e)  2 2j1 n2, temos: 



Lembrando que o valor de um corte mínimo entre cada origem e destino de 

commodities que pertença aos conjuntos &, O 5 j < j', é maior ou igual a 23, para 

qualquer entrada do algoritmo que possua congestionamento ótinio OPT, se k E 

KO, . . . , I C ~ I - ~ ,  temos: 

dk < 2j' OPT. 

Logo> CL~EK~, ..., h,/ dk < 23' O P T  n2. Reescrevendo a carga da aresta e, temos: 

Concluímos então que para os conjuntos Ko, . . . , I C ~ I - ~  o algoritmo desinformado 

pode produzir carga relativa menor igual a O P T  em qualq~ier aresta e. 

Para os conjuntos Kjl,. . . , q,,, pelo resultado do lema 4.6 temos que cada 

um deles produz pelo esquema de roteamento congestionamento menor ou igual 

a O ( O P T ~ ) .  Com isso, esses Ij,, - j'l conjuntos podem usar a aresta e, pro- 

duzindo carga relativa O(l j,, - j'l d w ) .  Precisamos então saber o valor 

de Ijmax - j'l . 
Como temos 2j'+'n2 > cap(e) e para que e seja usada no roteamento destes 

2jmnz 2jmnx 
conjuntos vale que cnp(e) > w, temos 2f+l n2 > cap(e) > F .  

Logo: 
p'max log(2j1+' n2) > log(-) 

j' + 1 + 2 log n > jmax - 8 log n, 

Logo, j,,, - j' < Glogn - 1 = O(1ogn). 

Temos, portanto, O(1ogn) conjuntos Kj que produzem carga relativa 

de ~ ( o P T ~ ) .  O 

O teorema 4.8 conclui a prova da razão de competitividade do algoritmo. 

Teorema 4.8. O algoritmo desinformado proposto na seção 4.2.1 possui razão de 

competitividade 0(m log n) para o congestionamento em redes direcionadas com 

capacidades nas arestas. 

Demonstração. A razão de competitividade segue dos resultados dos lemas 4.6 e 4.7. 



Para conseguir a carga relativa de uma aresta e, somamos a contribuição de cada 

conjunto ICj que a utiliza. Somando a contribuição dos conjuntos Ko, . . . , lCj~-~ e 

dos conjuntos K ~ I ,  . . . , ICjmax, temos: 

RLd (e) I. O (O PT + O PT a log n) 

= O ( O P T ~ ~ O ~ ~ )  

Logo, o congestioiiamento do algoritnio desinformado está a um fator 

de 0 ( m l o g  n) do valor ótimo. O 



Capítulo 5 

A árvore de decomposição 

Este capítulo apresenta o conceito de árvore de decomposição de uma rede, que 

será usado nos algoritmos B.K.R e H.H.R. (descritos nos capítulos 6 e 7, respec- 

tivamente) para obter um esquema de roteamento desinformado. Estes algoritmos 

diferem na forma de construir esta árvore, mas a utilizani de forma idêntica para 

obter um esquema de roteamento na rede. 

A próxima seção apresenta o conceito de decomposição hierárquica e árvore de 

decomposição e a seção 5.2 descreve como os algoritmos dos capítulos 6 e 7 obtêm 

o esquema de roteaniento a partir desta árvore. 

5.1 Decomposição hierárquica 

Denotando por GIV1] o subgrafo induzido por um conjunto V' c V ,  uma de- 

composição hierárquica DG de um grafo G = (V, E) é um conjunto de subgrafos 

induzidos de G que possui as seguintes propriedades: 

2. Para todo vértice v E V, G[{v)] E DG; 

3. Para todo par de subgrafos Hl, H2 E DG, uma das afirmativas é verdadeira: 



Note que a definição permite que os subgrafos criados não sejam conexos. Porém, 

nos algoritmos para construção de árvore de decomposição que serão vistos nos 

próximos capítulos, os subgrafos criados sempre serão conexos. 

A figura 5.1 mostra um grafo G e uma de suas possíveis de- 

composições hierárquicas, onde cada subgrafo pertencente à de- 

coinposição é representado por uma linha que o envolve e 

DG = {G[{a)l, G[{b)l, G[{c)l, G[{d)l, G[{e)l, G[{f 11 G[{g)l, G W l  G[{i)l, W ) l ,  

G[{c, 41, G [ { W l ,  GKa, c, e)], GKh, i d l ,  G[@, d, h, i,j)l, G[{a, b, c, d, e ,  f ,  g,  h, i , W .  

(4 (b) 

Figiira 5.1: Um grafo G e uma possível decomposição hierárquica de G. 

A primeira e segunda propriedades de uma decomposição hierárquica fazem com 

que o subgrafo induzido por V e os subgrafos G[{v)], para todo v E V, estejam 

sempre presentes em qualquer decomposição do grafo G(V, E). Já a terceira pro- 

priedade fornece uma forma fácil para construir recursivamente uma decomposição 

hierárquica de um grafo G: iniciando a decomposição somente com o subgrafo in- 

duzido pelo conjunto V, encontra-se uma partição em vértices P = {Vi, h,. . . , V,) 

deste subgrafo. Os subgrafos GIVl], . . . , G[V,] são inseridos na decomposição de G 

e repete-se este procedimento para cada um deles. Executando este processo até 

que todos os subgrafos triviais tenham sido inseridos na partição obtém-se uma 

decomposição de G. 

Portanto, uma decomposição 11ierá.rqiiica DG de um grafo G pode ser reciirsiva- 

mente construída pelos seguintes passos: 

a Caso o grafo G seja um grafo trivial, DG = {G); 



Caso o grafo G possua mais de um vértice, seja PG = {(Vi, h,. . . , Vp) uma 

partição em vértices de G. Temos então que vG = {G) u;=''=, vGITGl, isto 

é, uma decomposição do grafo G é composta por ele próprio e por decom- 

posições hierárquicas dos subgrafos induzidos por cada conjunto que compõe 

sua partição em vértices. 

Por estas propriedades, a decomposição hierárquica pode ser vista como uma 

partição do conjunto de vértices do grafo G que cria unia família laminar de sub- 

conjuntos de V(G). 

Pela forma de construção de uma decomposição hierárquica, uma árvore de de- 

composição ?-& é diretaniente associada a uma decomposição VG de um grafo G. 

Na árvore, há um nó para cada subgrafo pertencente à decomposição hierárquica, e 

existe aresta entre dois nós se: 

Não existe H' E VG tal que Hl C H' C H2. 

A árvore de decomposição será usada de maneira essencial pelo algoritmo de 

roteamento desinformado. 

A figura 5.2 mostra a árvore de decomposição associada a uma decomposição 

hierárquica de um grafo G, dados na figura 5.1. 

Como há uma bijeção entre os subgrafos da decomposição VG e O conjunto de 

nós da árvore de decomposição, VG também será usado para denotar o conjunto de 

nós da árvore TDG. 

Em particular, como usual, o nível de um nó H é dado pelo número de arestas 

do caminho entre a raiz de IDG e H. A raiz, portanto, está no nível zero, e a altura 

da árvore é h = maxHED,{nível(H)). 

Uma aresta de G é cortada no nível Q caso seus dois extremos pertençam ao 

mesmo nó no nível Q da árvore, mas no nível e +  1 estejam em nós distintos. Por 

exemplo, na figura 5.2, a aresta (a ,  c) é cortada no nível 1. É interessante notar 

o conjunto de arestas cortadas no nível Q é um conjunto de arestas que define de 

maneira única os nós do nível Q + 1, pois sua retirada do grafo do nível Q cria os 

conjuntos disjuntos que serão os nós do nível Q + 1. Veremos futuramente que os 

algoritmos de roteamento construirão árvores de decomposição através de cortes 



Figura 5.2: Arvore de decomposição TD, da decomposição hierárquica DG. 

sucessivos, e que escolher adeq~iadamente o conjunto de arestas cortadas em cada 

nível terá iinportante papel na razão de coinpetitividade dos algoritmos. 

Uma aresta externa de um vértice v no nível & é uina aresta que liga v a um 

outro vértice que não pertence ao mesmo nó que v no nível &. Ou seja, uma aresta é 

externa em um nível ! se e somente se ela é cortada em algum nível menor do que &. 

Dado um grafo H no nível & e X C V ( H ) ,  o conjunto de arestas externas de X 

é o conjunto das arestas externas de cada um dos vértices de X .  

A capacidade externa de um vértice v no nível &, u)~(v) ,  é a soma das 

capacidades das arestas externas de v no nível !, isto é, a capacidade externa wl de 

uin vértice v é dada por: 

U E N ( V )  
e=(v,u) é cortada no nível k,k<e 

A capacidade externa de um conjunto de vértices X de um grafo H no nível &, 

we(X), é a soma da capacidade externa de cada vértice de X, isto é: 



Na figura 5.2, o número associado a cada aresta da árvore é a capacidade externa 

do conjunto de vértices do subgrafo que está sendo ligado a seu pai. 

Duas propriedades da função capacidade externa we, que merecem destaque, são: 

1. Para conjuntos de vértices X,  Xi, X2 tais que X = X1 kJ X2, se os vértices 

de X pertencem a um mesmo nó no nível !, temos: we(X) = tue(Xi) + we(Xz); 

2. Para qualq~ier conjunto X ,  temos: we+l(X) 2 we(X). 

Além da capacidade externa, podenios também medir a capacidade de borda 

de um conjunto de vértices X C V, definida por: 

e todo vértice v E X tal que c a p ( v , X )  > O é chamado de vértice de borda de X .  

Note que a capacidade externa de X se diferencia da capacidade de borda de X 

por considerar apenas as capacidades das arestas externas que ligam dois vértices 

que não pertencem a um mesmo nó em um nível !, enquanto que a capacidade de 

borda considera sempre o corte entre X e X, independente do nó ao qual os vértices 

destes conjuntos pertencem. Além disso, sendo H um nó do nível ! da árvore, 

se X C V(H), temos: 

brd (X) = we (X) + cap(X, V (H) \ X)  

e para H ,  temos: 

brd(H) = we(H) . 

Na próxima seção será visto de que forma os algoritnios usam a árvore de de- 

coniposição para construir uni esquema de roteamento desinformado na rede de 

entrada. 

5.2 Roteamento na árvore de decomposição 

Os algoritmos desinformados apresentados nos capítulos seguintes usarão uma 

árvore de decomposição como base para seu roteainento de tal forma que o esquema 

de roteamento entre dois vértices u, v na rede G irá corresponder ao caminho entre 

as folhas que contêm os subgrafos G[{u)] e G[{v)] na árvore de decomposição. 



Seja Tc: uma árvore de decomposição de G e seja P = {Hl,.  . . , HIPI)  o caminho 

feito nesta árvore entre as folhas Hl = G[{u)] e HIPI = G[{v)]. Para estabelecer o 

esquema de roteamento entre os vértices u e v, o caminho P será representado na 

árvore por uma série de redistribuições de fluxo. A cada nó do canlinho na árvore, 

cada vértice pertencente ao subgrafo deste nó receberá uina fração do fluxo que está 

sendo levado de u a v. 

Este processo será chamado de redistribuição de fluxo e segue as seguintes 

diretivas: nas folhas da árvore, o procedimento é trivial, os vértices v e u receberão 

todo o fluxo. Em cada nó intermediário Hi E P, com 1 < i < I PI, o fluxo é dividido 

entre os vértices que o compõem. Esta redistribriição de fluxo se dá em duas etapas, 

descritas a seguir. 

Passagem de fluxo do nó HiPl, antecessor de Hi em P, para o nó Hi: esta 

distribuição de fluxo entre os vértices de Hi dependerá se Hi+i é pai ou filho 

de Hi na árvore. 

- Caso Hi-l seja filho de Hi, o fluxo está subindo na árvore. Deste modo, 

é desejável que o fluxo seja enviado para vértices que possuam arestas 

de borda em Hi ou arestas que conectam vértices que pertençam a sub- 

conjuntos distintos de Hi. O fluxo será então redistribuído em função 

de wol(Hi): cada vértice w E Hi receberá uma fração do fluxo; 

- Caso HiPl seja pai de Hi, o fluxo está descendo na árvore. Nesta situação, 

o fluxo deve ser distribuído entre os vértices que possuam arestas de borda 

em Hi, visto que o próxinio conjunto do caminho é um superconjunto do 

atual. O fluxo neste caso será redistribuído em função de we(Hi): cada 

vértice w E H, receberá uma fração s; 
Preparação do fluxo para envio a Hi+l, nó sucessor de Hi no caminho P :  

Através de uma nova redistribuição de fluxo entre os vértices de Hi, envia-se 

o fluxo para vértices que possuem mais arestas que possam ser usadas para 

passar o fluxo ao próximo nó do caininho. 

- Caso Hi+l seja filho de Hi, o fluxo irá descer na árvore. Por argumentos 

análogos aos usados anteriormente, é interessante que o fluxo entre os 

vértices de Hi seja redistribuído em função de we+1 (Hi). 



- Caso Hi+l seja pai de Hi, o fluxo irá subir na árvore. O fluxo será então 

redistribuído em função de we(Hi).  

Para ilustrar o processo de redistribuição, segue um exemplo. 

Exemplo 5.1. A figura 5.3 

e G[{b)l .  

mostra o caminho P na árvore entre duas folhas G[{d)]  

nivel O 

nivel 1 

nivel 2 

Figura 5.3: Caminho entre G [ { d ) ]  e G[{b)]  na árvore de decomposição. 

O exemplo mostrará a sequência de redistribuições de fluxo feitas para trans- 

portar u m  fluxo unitário do vértice d ao vértice b usando o caminho P = 

{ H l ,  H2, H31 H4, H5). 

O caminho se inicia n a  folha H1. Neste caso o processo é trivial e, portanto, 

todo o ,fluxo permanece no vértice d ,  não havendo redistribuição de fluxo. 

O próximo subgrafo no  caminho, H2, contém três vértices: e, d e c. H2 pertence 

ao nz'vel 1 e o fluxo está subindo na árvore, portanto a distribuição de fluxo entre os 

vértices de H2 será feita e m  função de w,. Como w 2 ( H 2 )  = w z ( e )  + w2(d)  +w2(c)  = 

12 + 15 + 2 6 + 2 . 2  = 43, temos: 

o w2(d)  = 2 + 6 = 8; logo, i ficará com uma fração de & do fluxo; 

o w2(e)  = 15  + 6 = 21; j ficará com uma fração de 2 do fluxo; 

o w2(c)  = 12  + 2 = 14; será enviada a h uma fração de do fluxo. 



O processo de redistribuição segue com a preparação do fluxo para envio ao 

próximo n ó  da árvore, H3. Como H3 é pai de H2 n a  árvore, a distribuição será 

feita e m  função de w l ( H z ) .  Como w l ( H z )  = ~ ( d )  + wl ( e )  + w i  ( f )  = 12 + 15 = 27, 

a distribuição será: 

o w l ( d )  = 0; após esta redistribuição d não ficará com nenhuma fração do fluxo; 

o w l ( e )  = 15; e ficará com uma fração de E do fluxo; 

a ,wl ( c )  = 12; c ficará com uma fração de E do jluxo. 

Na passagem de fluxo entre H z  e H3, o fluxo será distribuido entre os vértices 

de H3 e m  função de w l ( H 3 ) .  Como wl (H3)  = ~~(a)+w~(b)+w~(c)+w~(d)+w~(e) = 

2 (12) + 2 . (15) = 54, na raiz da árvore o fluxo ficará dividido entre os vértices da 

seguinte forma: 

a wl(b)  = 12; a ficará com uma fração de 2 do fluxo, 

o w l ( d )  = 15; b ficará com uma fração de $ do fluxo; 

,wl(h) = 12; c ficará com uma fração de 5 do f i x o ;  

a w l ( i )  = O ;  d não ficará com nenhuma fração do fluxo, 

0 w l ( j )  = 15; e ficará com uma fração de 2 do fluxo. 

Não será necessário redistribuir o fluxo novamente, pois o próximo n ó  no  caminho 

é filho de H3 e, portanto, a redistribuição a ser feita deveria também ser e m  função 

de ~ l ( H 3 ) .  

No envio de fluxo entre H3 e H4, O fluxo está descendo n a  árvore. Portanto, 

os vértices de Hq receberão fluxo e m  função de Z U ~  ( H 4 ) .  Como w1 ( H 4 )  = wl (a )  + 
wl(b) = 12 + 15 = 27: 

a w l ( a )  = 12; a recebe uma fração de E do fluxo; 

o wl(b)  = 15 b recebe uma fração de do fluxo. 

Para preparar o fluxo para envio a H5 ,  há a redistribuição e m  função de w 2 ( H 4 )  = 

w2(a)  + wz(b)  = 15 + 12 + 2 . 4  = 35.  Logo: 

o w 2 ( a )  = 16; a recebe uma fmção de do fluxo, 

6 1 



wz(b) = 19, b recebe u m a  fração de do fluxo. 

E m  H5, todo o fluxo chegará ao vértice b. Portanto, u m  fluxo de valor 1 foi 

transportado de d a b n a  rede baseado no caminho entre suas folhas correspondentes 

na  árvore de decomposição. 

A intuição que leva o algoritino a fazer a redistribuiqão do fluxo é simples: se 

um vértice v pertencente a um nó H precisa se comunicar com algum vértice que 

não esteja em seu próprio nó, ele terá de enviar o fluxo através do corte que separa 

o conjunto de vértices de H dos demais vértices do grafo. Este fluxo será eilviado de 

forma proporcional às capaciadades das arestas que os vértices possuem para fora 

do conjunto H. 

Dado que o roteamento das demandas no algoritmo desinformado é feito pro- 

porcionalmente às capacidades de arestas de cortes, se no esquema de roteamento 

desinformado a carga relativa das arestas for igual a x ,  q~iando houver um pedido de 

roteamento cuja demanda alimente de x o congestionamento do algoritmo desinfor- 

inado também aumentará proporcionamente de x ,  visto que o fluxo será escalonado 

pelas arestas do corte. Por outro lado, um algoritmo informado saberá que terá 

de rotear uma fração x a mais e, por isso, o congestionamento aumentará de no 

máximo x .  Logo, nesta análise as commodities não são necessárias, dado que o 

procedimento será o mesmo para qualquer conjunto. 

Definido como o caminho entre dois vértices na rede se baseará no cainiiiho 

entre suas folhas na árvore de decomposição, ainda é preciso saber como o fluxo 

é transportado entre cada par de vértices e quais são os caminhos usados nesta 

redistribuição de fluxo. 

Seja Hi um nó intermediário pertencente ao nível ! da árvore de decomposição. 

Em cada passagem de fluxo entre Hi-1 (antecessor de Hi em um caminho entre duas 

folhas na árvore) e H,, cada vértice v E V(Hi) receberá uma fração a do fluxo 

(caso em que H,-, é pai de H, na árvore) oii uma fração do fluxo (caso em 
we+i(Hi) 

que HiPl é filho de Hi na árvore). Vamos supor, sem perda de generalidade, que 

Hi-1 é filho de Hi na árvore, para depois mostrar que o caso em que H,-1 é o pai é 

análogo a este. 

Antes do envio de fluxo para os vértices de Hi, cada vértice u E V(Hi-l) possui a 

we+i(u) Q, onde Q é o valor do fluxo que está sendo enviado entre as folhas f ra~ãO wo,(~i-i) 



we+i (v) do caminho da árvore. Para que cada vértice v de H, receba a fração we+io Q 
na redistribuição entre Hi-1 e Hi, cada vértice u t V(Hi-1) enviará para cada 

we+i(u) we+i(v) vértice v E V(Hi) um fluxo de valor wr+l(Hi-l) we+l(Hi) Q. Deste modo, em cada 

redistribuição, o valor do fluxo que um vértice v E Hi receberá é igual a 

Logo, deste modo o vértice v E V(Hi) 

entrará no nó Hi, como desejado. 

receberá uma fragão que 

No caso em que HiPl é pai de Hi na árvore, temos: 

já que um vértice u E V(Hi-i) possui uma fração do fluxo e um vértice 

v t H, precisa receber uma fração igual a a deste mesmo fluxo. 

A redistribuição que prepara para o envio de fluxo ao sucessor de Hi é análoga: 

se cada vértice v de H, anteriormente detinha uma fração & do fluxo, para que 

agora este fluxo seja redistribuído de modo que este mesmo vértice de Hi possua 

agora uma fração a, cada vértice v E V(Hi) deverá enviar a um vértice u t 

we+l(v) we(U) Q. Somando a contribuicão de todos V(Hi) um fluxo de valor igual a - - 
we+i (Hi) we (Hi) 

os vértices no envio de fluxo para um vértice u, temos: 

Desta forma, u recebe uma fração - do fluxo que entrou em H,, como requerido. 

O caso em que a distribuiqao é de we+l para we é análogo. 

Para definir os caminhos usados para transportar fluxo em cada redistribuição, 

isto é, para definir o esquema de roteainento dentro de cada nó intermediário, será 

usado um conjunto de CMCFs. Em cada nó intermediário da árvore será definido 

um CMCF cuja solução será usada na redistribuição para o transporte de fluxo entre 

pares de vértices pertencentes a este subgrafo. Neste CMCF haverá demandas entre 

cada par de vértices. A demanda entre um par de vértices u,v pertencentes a um 

nó H do nível & da árvore é dada por: 



Antes de prosseguir, serão feitas algumas observações sobre a escolha da fórmula 

da demanda deste CMCF, correlacionando-a com a redistribuição de fluxo que se 

deseja fazer i10 nó H. 

No CNICF existirá uma demanda entre todos os pares de vértices igual a: 

we+i (H). 

E importante ressaltar que we+l(H) é um limite superior para a quantidade de 

fluxo que pode entrar em um nó intermediário H durante a passagem de fluxo no 

caminlio entre duas folhas da árvore de decomposição TDG; portanto, a solução do 

CMCF fornecerá um esquema de roteainento que produz a maior fração de vazão 

possível ainda que todas as arestas pelas quais pode entrar f l u o  em H sejam satu- 

radas, o que representa a maior quantidade de fluxo possível entrando neste nó. 

Outra propriedade interessante é que o roteainento da demanda especificada 

entre cada par de vértices no CMCF produz a redistribuição de fluxo da forma 

desejada. Na redistribuição, o vértice v deverá receber no máximo uma fração de 

do fluxo total, isto é, o vértice v terá de receber esta fração do fluxo de cada we+io 
vértice de H. Usando o máximo de fluxo possível entrando em H ,  em particular, para 

um vértice u, o vértice u terá de receber uma frapão de fluxo igual a w ~ + ~ ( u ) .  s, 
que é exatamente a fórmula da demanda entre u e v no CMCF. 

O esquema de roteamento desiiiformado entre um par de vértices u, v usando a 

árvore de decomposição pode então ser resumido em dois passos básicos: 

Dada uma árvore de decomposição TDG, identifica-se o caminho P = 

{H1, . . . , HIPI) entre as duas folhas Hl e HIPI ,  correspondentes respectivamente 

ao grafos triviais G[{u)] e G[{v)]; 

No grafo, o caminho P feito na árvore será representado por redistribuições 

de fluxo entre vértices. Na etapa da redistribuição que representa a passagem 

de fluxo entre dois nós Hi-l e Hi, 1 < i < IPI, OS caminhos usados para 



transportar fluxo entre pares de vértices do grafo são calculados na solução do 

problema CIVICF definido em Hi, caso este seja pai de Hi-1 na árvore; caso 

contrário, os caminhos usados são os calculados na solução do CMCF de Hi-l. 

Já na etapa da redistribuição que prepara o envio de fluxo a Hi+1, os caminhos 

usados para transportar fluxo entre pares de vértices de Hi serão dados pela 

solução do CMCF definido neste subgrafo. 

Para calcular o congestionamento produzido pelo esquema de roteamento des- 

crito neste capítulo, serão usados o lema 5.2 e o teorema 5.3. 

Lema 5.2. Seja z~~ a fração de vazão obtida n o  problema C M C F  estabelecido n o  

n ó  intemnediário Hi. A s  redzstribuições de fluxo feitas entre os vértices de Hi para 

representar o caminho da árvore produzem congestionamento igual a & quando 

roteadas pelos caminhos calculados n a  solução do CMCF deste subgrafo. 

Demonstração. Para demonstrar o lema basta verificar que em qualquer redistri- 

buição o valor do fluxo que precisa ser roteado entre cada par de vértices é menor 

ou igual à demanda entre estes mesmos vértices no CMCF. 

Quando o nó Hi do nível da árvore recebe fluxo de Hi-l, seu filho na árvore, 

é preciso passar de uma distribuição em que cada vértice v E V(Hi-1) possui uma 

we+i(v) para urna distribuição em que cada vértice u E Hi receberá unia fiação we+i (Hi-  i )  

fração - Além disso, podemos perceber que o valor do fluxo que pode passar 
we(H,) ' 

entre Hi-l e Hi é limitado pela soma das capacidades das arestas externas de Hi-1, 

isto é, w ~ + ~ ( H ~ - ~ ) .  Portanto, a quantidade de fluxo que passará de um vértice u 

para um vértice v será de 

we+l (u) we+l ( v )  we+i (u) we+i (v) 
we+i (Hi-I) = 

we+i (Hi) we+i (Hi-1) we+i (Hi) 

Voltando à equação (5.1), podemos perceber que o fluxo roteado entre dois vértices 

é igual à demanda entre os mesmos no CMCF definido no nó Hi. Esta quantidade, 

portanto, poderá ser roteada pelos caminhos do CMCF produzindo congestiona- 

mento igual a 1. Note que esta última equação vale também para o caso em 
"Hi 

que o nó Hi+l é filho de Hi na árvore, visto que passamos de uma distribuição em 

função de w ~ + ~ ( H ~ )  para uma distribuição em função de we+l (Hi+l) e são usados os 

caminhos calculados na solução do CMCF definido em Hi. 



No caso em que há em Hi a preparação para o envio ao próximo nó do cami- 

nho na árvore, haverá uina redistribuição de fluxo em função de we(Hi) para uma 

distribuição em função de we+i(Hi) (ou vice-versa). Neste caso, o valor do fluxo é 

limitado por we(Hi), visto que para haver tal redistribuição o fluxo deverá subir na 

árvore ou ter vindo do pai de Hi na árvore. O fluxo entre u, v E Hi será dado por 

Visto que we(u) 5 we+i (u), o valor deste fluxo é menor do que a demanda entre 

estes dois vértices no CMCF definido em Hi. 

A subida de fluxo a partir de Hi, isto é, a passagem de fluxo entre Hi e seu pai na 

árvore, é feita usando os caminhos da solução do CMCF definido no nó pai. Logo, 

esta operação é análoga ao argumento feito anteriormente para Hi-l e Hi, mudando 

somente o nível dos nós. 

Visto que em todos os casos o fl~uco a ser roteado é menor do que a demanda do 

CMCF, caso estes caminhos sejam usados para este roteamento o congestionamento 

resultante será de no má,ximo $. O 

O teorema 5.3 calcula o congestionamento do algoritmo de roteamento. 

Teorema 5.3. Dada uma d e c o m ~ p o s i ç ~  hierárquica de altura h, o algoritmo de ro- 

teamento apresentado possui razão de competitividade O ( A ) ,  Zmin onde z,i, é a menor 

de todas as frações de vazões obtidas nas soluções ótimas dos CMCFs definidos nos 

nós da árvore de decomposição, isto é, z,i, = minHiEGG { z H i ) .  

Demonstração. Pelo lema 5.2, as redistribuições de fluxo dentro de um nó Hi pro- 

duzem congestionamento -& onde ZH, é a fração de vazão obtida na solução do 

problema CMCF definido neste subgrafo. Como esta solução é restrita às arestas e 

vértices deste subgrafo, este congestionamento atinge somente as arestas que estão 

dentro deste nó. Precisamos então calcular a quantos subgrafos diferentes uma 

aresta pode pertencer. 

Como dito na seção anterior, podemos ver a relação entre um nó Hi e seus filhos 

na árvore como uma partição em vértices. Deste modo, temos d u a  alternativas 

para uma aresta e do grafo na partição de Hi em subgrafos: 

e foi uma aresta cortada em Hi: desde modo, e não participará de nenhuma re- 

distribuição de fluxo em nós descendentes de Hi; 



e não foi aresta cortada em Hi: neste caso temos que e pertence a um único 

subconjunto de Hi, visto que estes constituem uma partição em vértices. 

Pelo primeiro item, concluímos que uma aresta participa de todas as redistri- 

buições de fluxo dos subgrafos aos quais pertence somente até o nível em que ela é 

cortada. Pelo segundo item, podemos concluir que uma aresta e faz parte de apenas 

um ramo da árvore, ou seja, ela faz parte -não sendo aresta externa - de no máximo 

um nó em cada nível da árvore. 

Juntando as duas idéias, temos que em uma árvore de altura h uma aresta 

pode participar de no máximo h redistribuições de fluxo. Portanto, denotando 

por z,i, = minHiED,{zHi), concluímos que o algoritino produz congestionamento 



Capítulo 6 

O algoritmo B.K.R. 

Neste capítulo o algoritmo proposto por Bienkowski, Korzeniowski e Racke [14] 

para redes não-direcionadas com capacidades nas arestas é descrito e analisado. 

Publicado em 2003, este método utiliza uma árvore de decomposição para, da forma 

descrita no capítulo 5, obter um esquema de roteaniento desinformado lia rede. 

Este capítulo é dedicado ao algoritmo usado por estes autores para construir 

uma árvore de decomposição com tais propriedades que o roteamento desinformado 

obtido possua razão de competitividade 0(log4 n), onde n, como sempre, denota no 

número de vértices da rede, e que esta construção seja feita em tempo polinomial 

em n e em c,, = max,,~ cap(e) sendo, portanto, pseudopolinomial. 

O algoritmo constrói a árvore a partir de sua raiz. Em cada nó da árvore, seu 

conjunto de filhos é construído por partições sucessivas baseadas em cortes mais 

esparsos aproximados, até que seja obtida uma partição na qual o CMCF descrito 

na seção 5.2 alcança certa fração de vazão desejada. 

O algoritmo descrito neste capítulo assume que a capacidade das arestas do 

grafo está normalizada, isto é, a menor capacidade positiva dentre todas as arestas 

do grafo é igual a 1. Uma normalização destas capacidades é facilmente obtida 

dividindo todas as capacidades do grafo pela menor delas. 

A seção 6.1 apresenta o algoritmo de construção da árvore e na seção 6.2 é feita 

a análise deste método, denionstrando sua razão de conipetitividade e verificando 

que ele termina em tempo polinomial. 



6.1 Obtendo uma boa árvore de decomposição 

Para que o algoritmo de roteamento desinformado apresentado possua uma boa 

razão de competitividade é preciso que a árvore de decomposição tenha uma altura 

h pequena e que, ao mesmo tempo, o problema CMCF de cada nó tenha fração de 

vazão grande. Esta seção é dedicada à descricão do método usado por B.K.R. para 

construir, para uma rede qualquer, uma árvore de decomposição que possui altura 

O(1ogn) e z,& é Q(&) , onde a é o fator de aproximação do algoritmo para 

obter um corte mais esparso aproximado. 

O algoritmo 2 descreve o método já explicado na seção 5.1 para construir uma 

árvore de decomposição a partir de um grafo H dado como entrada. A chamada 

externa para a construção da árvore de decoinposição I& é Constrói Árvore(G, O),  

onde G é a rede do problema, e a função Part iciona - que será detalhada a seguir 

- retorna uma partição do grafo no qual ela é aplicada. 

Algoritmo 2 Constrói  árvore(^, &) 
PH := Particiona(H, e); 
Fila := 0; 

para todo Hf E PH faça 

Insere Hf na Fila; 

enquanto Fila # Q) faça 

Hi := primeiro elemento da Fila; 

!Hi := altura de Hi na árvore; 

PHi := Particiona(Hi, eHi + 1); 

PH := PH U PH~; 

para todo E pHi d Ç a  

Insere Hf na Fila; 

P H  := P H  U {Hi); 

Retira primeiro elemento da Fila; 

retorna PH; 

Antes de descrever a subrotina Particiona, serão dadas algumas idéias gerais 

sobre seu funcionamento. 

Na seção anterior, foi visto que a demanda estipulada para o problema CMCF em 



cada nó intermediário é dada pela equação (5.1). Sendo H uin nó da decomposição 

no nível ! e sendo a soma de todas as demandas entre os pares de vértices de H igual 

à função we+i(H) (como visto na equação (5.2)), percebe-se que a fração de vazão 

do CMCF é diretamente influenciada pela partição em subgrafos escolhida para H ,  

já que a demanda é especificada por we+l. 

Sabendo que as arestas cortadas no nível ! têm seu valor somado duas vezes na 

função we+l, em um primeiro momento pode-se pensar em manter subgrafos grandes 

- e, portanto, com poucas arestas cortadas - na partição de H ,  diminuindo assim o 

valor da função W ~ + ~ ( H ) ;  no entanto, é necessário lembrar que fazer uma partição 

deste tipo em cada nó intermediário pode levar a uma árvore de altura grande, o 

que afeta negativamente a razão de competitividade do algoritmo. 

Por isto, o algoritino de particionamento de um nó H inicia com a partição de 

H contendo somente subgrafos triviais: = { { V )  I v E H). Desta forma, a 

demanda é a maior possível no início do processo, visto que a função we+l alcança 

seu valor máximo. Caso a fração de vazão do problema CWICF no nó não alcance 

1 um certo valor pré-determinado zinf = a(-), H é reparticionado de forma que 

W ~ + ~ ( H )  decresça. Este processo de reparticionameiito é repetido a cada iteração 

do algoritmo, até que uma partição de H com fração de vazão z~ maior ou igual a 

zi,f seja obtida. 

Resta então saber como, a cada iteração do algoritino, efetuar o reparticiona- 

mento de forma a diminuir o valor da função we+l. 

Neste ponto, deve-se lembrar que um corte mais esparso fornece um conjunto de 

arestas que possui carga relativa grande, isto é, este corte possui uma capacidade 

muito pequena em relação à soma das demandas entre os pares de vértices por ele 

separados. Um dos motivos da grande utilização destas arestas é que a demanda 

entre quaisquer dois vértices que pertençam a um nó H pode ser livremente roteada 

por suas arestas; por isso, pode acontecer que as arestas do corte podem estar sendo 

utilizadas para rotear demanda entre dois vértices que pertencem ao mesmo lado do 

corte. 

Recordando de como o roteamento na árvore de decomposição funciona, percebe- 

se que só há demanda entre pares de vértices se eles possuem arestas ligando subcon- 

juntos diferentes ou arestas para fora do nó H. Como estas últimas estarão sempre 



invariantes dentro do nó H ,  a maneira de fazer com que menos demanda com origem 

e destino de um mesmo lado do corte utilize suas arestas é diminuindo o número 

de subconjuntos em um dos lados do corte. Deste modo, a demanda entre os dois 

lados deste corte no CMCF no nó H diminui e, portanto, o valor do fluxo passando 

por ele também diminui, aumentando assim as cllances de, com esta nova partição, 

unia fração de vazão maior do que a anterior ser obtida. 

Seja (A, B) um corte mais esparso aproximado para as demandas estabelecidas 

no CMCF definido no nó H.  Para reduzir a demanda entre os dois lados do corte, 

é necessário diminuir we+1 (A) ou we+1 (B). Note que como w ~ + ~ ( H )  = we+1(A) + 
W ~ + ~ ( B ) ,  ao diminuir o valor de uma destas duas parcelas sem aumentar a outra, a 

cada iteração do algoritmo o valor de we+i(H) será reduzido. 

No entanto, o corte (A, B) pode separar vértices que pertencem a um mesmo 

subgrafo da partição atual de H. Não é desejável desfazer subgrafos que já este- 

jam nesta partição, pois o fato de terem formado um subgrafo em alguma iteração 

anterior indica que possuem arestas com capacidade razoável entre todos os seus 

vértices. 

Para superar este problema, o algoritmo efetua um arredondamento do  corte, 

para que ele seja composto somente de subgrafos que possuam todos os seus vértices 

em um lado do corte. Os subgrafos da partição IPH são particionados em dois 

conjuntos: sendo A o conjunto de menor tamanho no corte (A, B), um subgrafo 

Hi de PH pertencerá ao conjunto IL caso possua pelo menos i de seus vértices 

pertencentes a A; caso contrário, Hi pertence ao conjunto Is. 

O arredondamento de A produz um subgrafo A* tal que 

isto é, o subgrafo A* é o subgrafo induzido pelo conjunto de vértices {A UHiEIL 

V(Hi)) \ { U ~ , ~ ~ ~ V ( H ~ ) } ;  este conjunto de vértices é produzido pelos elementos do 

conjunto A adicionados dos demais vértices dos subgrafos do conjunto IL que não 

pertecem a A, menos os vértices que pertencem a subgrafos do conjunto Is. 

Neste ponto do algoritmo, vemos o subgrafo A* naturalmente particionado: 

IPA* = IL. Esta partição será modificada através da função Rearranjo, que será 

estudada a seguir. 

O algoritmo 3 contém os passos do particionamento de um nó H.  



Algoritmo 3 Particiona(H, !) 
PH := {{V) 1 V E V(H)); 

dkll := demanda do CWICF definido em H;  

F := CMCF(H,  PH, d&); 

ZH := 1 {zH é a fração de vazão do CMCF em H) congestionamento(H,F) ' 
enquanto ZH < zinf faça 

(A, B) := Corte Esparso Aproximado(H, d&); {com IA1 5 I BI) 

A* :=Arredondamento(A, PH) ; 

para todo Hf E PA* faça 

PH := PH \ {Hf); 
PH := PH U Rearranjo(A*, l); {Modifica partição de A*) 

retorna PH; 

A função Rearranjo é responsável por refazer a partição de A* de forma a 

diminuir o valor de we+i. A maior redução de demanda entre os dois lados do corte 

mais esparso calculado no algoritmo 3 seria ao manter um subgrafo contendo todos 

os vértices de A*. No entanto, é necessário perceber que nem todo subconjunto 

de G consegue alcançar a fração de vazão zinf Pode-se dar como exemplo simples 

deste caso um subconjunto que possuas muitas arestas externas, porém as arestas 

de dentro do subgrafo tenliani capacidade pequena em relacão &s primeiras. Pela 

demanda do CMCF (que é proporcioilal a we+l e, por isso, proporcional às arestas 

externas), haverá muita demanda para rotear, mas pouca capacidade dentro do 

subgrafo, o que resultará em arestas com carga relativa alta. 

A principal atribuição do Rearranjo será, portanto, além de produzir uma 

partição de A* que diminua a função we+i(H) na função Part iciona,  é produzir 

subconjuntos que consigam alcançar a fração de vazão. 

Esta função recebe c01110 entrada o subgrafo A*, que é um subgrafo de um nó do 

nível ! da árvore de decomposição produzido na subrotina Arredondamento (evo- 

cada dentro do algoritmo 3), e retorna uma partição deste que possui as seguintes 

propriedades: 

2. Cada R, E PAI possui uma propriedade invariante, chamada de precondição 



de vazão: 

Um nó S do nível ! possui a precondição de vazão se, para todo subconjunto 

de vértices U C S tal que I UI .< i /SI, temos: 

onde X = O ( a  . log n) . 

Logo, como A*, que é parte de um nó do nível !, está sendo particionado, os conjuntos 

R, que serão produzidos no algoritmo Rearranj o pertencem ao nível !+ 1 da árvore. 

Por isso, para cada R, E PA* e para cada U C Ri com IUI .< ;IR,[, vale que: 

Note que precondição assegura que não há um subconjunto de vértices que esteja 

mal-conectado (muita demanda a ser roteada pelo subconjunto e pouca capacidade 

de suas arestas). 

O primeiro passo da função Rearranjo é desfazer a partição que A* possuía, 

substituindo-a por um único conjunto contendo o subgrafo inteiro. 

Como o objetivo é particionar de forma a obter subconjuntos que possuem a 

propriedade de precondição de vazão, a cada iteração verifica-se se cada conjunto 

EZ, E rPA. já possui esta propriedade. Caso não possua, ele é particionado, usando 

dois lados de um corte mais esparso aproximado, em dois subgrafos A& e B& e 

repete-se a verificação nestes novos subgrafos, até que todos os subgrafos da partiqão 

PA* tenham a precondição de vazão. 

A verificação de que o subgrafo R, já possui a precondição de vazão é feita 

em cada subconjunto Ri utilizando uma instância do problema CMCF que possui 

demandas entre cada par de vértices iguais a 

Seja (ARi, B&) um corte mais esparso aproximado em R, associado às demandas 

especificadas no CMCF definido neste subgrafo. A csparsidade 7 )  deste corte é dada 



por: 

A cada iteração, o algoritmo verifica se, para todo conjunto Ri E PA*, a es- 

parsidade q do corte mais esparso aproximado associado às demandas do problema 

CMCF do subgrafo R, possui esparsidade maior do que A = F. Adia.nte, na análise 

do método de construcão da árvore, será visto que > A é uma condição suficiente 

para que o cluster R, possua a precondição de vazão. Se > A, o subgrafo R, 

já possui a precondição de vazão, e pode permanecer na partição retornada pela 

função Rearranjo. Caso contrário, se q _< A, este subgrafo é dividido em dois con- 

juntos: AR, e Ba, que representam os dois lados do corte mais esparso aproximado 

O algoritmo 4 descreve a f~~nção  Rearranjo. 

6 2  Análise do algoritmo 

Esta seção analisa a razão de competitividade que o algoritmo de roteamento de- 

sinformado alcança utilizando a árvore construída através do algoritmo apresentado, 

além de verificar que esta construção de fato é feita em tempo polinomial. 

A análise será iniciada pela função Rearranj o (aIgoritmo 4). É preciso relembrar 

que esta função tem por objetivo, tomando como entrada um subgrafo A*, construir 

uma partição de A* em subgrafos Ri que possua duas propriedades: 

o Cada subgrafo R, possui a precondição de vazão; 

o A partição %* retornada pela função Rearranj o à função Particiona dimi- 

nuirá a demanda no CMCF do nó H passado como parâinetro a esta última. 



PA+ := {A*); 

Fi la  := {A*); 

enquanto Fi la  # faça 

R, := primeiro elemento da Fila; 

dRi := demanda do CMCF em R,; 

(ARi1 B,) := Corte Esparso Aproximado(Ri, dK); 

se esp((A,, B&)) < $ então 

{Retira R, e adiciona {ARi) e {B&) à partição ?A*) 

?A* := ?A* \ {R,); 

?A* := PA* U {A,) U {B,) 

Insere {Aa) e {I?&) na Fila; 

Retira primeiro elemento da Fila; 

retorna ?A'; 

Para provar que de fato o algoritmo retorna uma partição com estas carac- 

terísticas, seguem os lemas abaixo. 

Lema 6.1. A partição ?A* retomada pelo algoritmo 4 contém somente subgrafos 

que possuam a precondição de vazão. 

Demonstração. Suponha, por contradição, que existe um subgrafo R, E PA* que não 

possua a precondic;ão de vazão. Então existe um subgrafo U C R, tal que I UI < i IR,I 

para o qual temos: 

c a ~ ( U ,  Ri \ U) < we+i (U) . 

I&\'' > 1, e temos Mas, como IUI 5 $ l & I ,  vale que IRi \ Ul > a[&[.  Portanto, 4- - 

Logicamente, > 0 e we+1 (Ri \ U) > O, então: 

X cap(U, Ri \ U) < 4 

Mas podemos perceber que 

lu1 
we+i (u) + - we+l (R, \ U) / % I  

'"\"' I R ~ I  we+l (U) + we+l(R, \ U) = dQ (u, R~ \ u). 



Juntando esta informação com a equação anterior, chegainos a: 

o que implica que 

Como a esparsidade do corte (U, R, \ U) - corte que liga um subconjunto U, que 

4 não possui a precondição de vazão, ao resto do subgrafo R, - é de no máximo 1, 

podemos concluir que, se todos os cortes de R, possuem esparsidade maior que este 

valor, certamente Ri possui a precondição de vazão. 

Conhecendo um corte mais esparso em &, precisamos somente comparar o valor 

desta esparsidade com i. No entanto, como visto na seção 2.4, um corte mais 

esparso não pode ser calculado em tempo polinomial; logo, como queremos que o 

algoritino de construção da árvore seja polinomial, não poderemos encontrar este 

corte de forma exata. 

Usaremos então uina condição suficiente para testar se a esparsidade de um 

corte mínimo está dentro do limite desejado: pela equação (2.4), um algoritino a- 

aproximativo para encontrar um corte mais esparso aproximado retorna, para Ri, 

um corte cuja esparsidade S, é tal que = z* a < a esp(C), onde C é um corte mais 

esparso e z* é a fração de vazão ótima do CMCF definido no subgrafo Ri. Logo, se 

R, não possui a precondição de vazão, temos: 

No entanto, se a esparsidade de um corte mais aproximado (ARi, BRi) é menor 

ou igual a A, o subgrafo R, não estará presente na partição final, visto que será 

substituído por {ARi) e {B,) durante o algoritmo. Portanto, todos os subgrafos 

da partição PR possuem a precondição de vazão. O 

Para provar que a modificação da partição feita a cada iteração da função 

Part iciona de fato diminui a demanda do CMCF definido no nó H, vamos analisar 

o que acontece com o valor de We+l (H) quando a função Rearranj o refaz a partição 

de A*. 



Em uma iteração do algoritmo, após encontrar um corte mais esparso e arren- 

dondá-10, obtendo o conjunto A*, dois passos são executados: 

a Os conjuntos de A* são removidos da partição PH; com isto, we+1(H) decresce 

de we+l(A*). Como estamos tratando da partição anterior à aplicação do 

algoritmo Rearranj o, para evitar ambigiiidade chamaremos a partir de agora 

este valor de w~+~(A&J; 

a A partição de A* é refeita através da função Rearranjo; neste passo, o valor 

da função we+1 (H) é acrescido de we+i (A*), que representa a soma das capaci- 

dades das arestas que ligam vértices pertencentes a subgrafos distintos na nova 

partição de A*. Novamente, para evitar ambigtiidade, usaremos w~+~(A~, , , )  

para nos referirmos ao valor de we+l da partição de A* após a aplicação do 

algoritmo 4. 

Após uma iteração do algoritmo, temos: 

onde AW é a variação que We+l (H) sofre em uma iteração do algoritmo. 

Logo, precisamos mostrar a relação que existe entre w~+~(A:~ , )  e w ~ + ~ ( A ~ , , , )  

para demonstrar que o algoritmo diminui o valor de we+1(H). Para isto, usaremos 

os lemas 6.2 e 6.3, descritos a seguir. 

Lema 6.2. A partição PR retomada pelo algoritmo 4 é tal que we+i(Ri) 5 

2 brd(R). 

Demonstração. A demonstração será baseada em uma análise amortizada da capa- 

cidade que um novo corte (ARz, BRi) pode ter em relação à soma da capacidade das 

arestas de borda do subgrafo R,. 

Em um subgrafo Ri que foi dividido na iteração, seja (ARi, BRi) O corte mais 

esparso aproximado associado às suas demandas. Dividiremos as arestas de borda 

de R, em dois conjuntos: E, e Eb. Uma aresta de borda e pertence a E, se o vértice 

de sua extremidade que está no conjunto R, pertence ao lado ARi do corte mais 

esparso aproximado (ARi, B&); caso contrário, e pertence a E,,. 

Na análise amortizada, diremos que as arestas do corte (ARi, BRi) geram um 

custo para as arestas de borda de R,. Nosso objetivo será mostrar que as arestas de 



borda pagam todo o custo gerado pelas arestas do corte (ARi, BRi) e que, mesmo 

pagando todo este custo, qualquer aresta da borda de R, não é onerada a pagar 

mais do que uma fração de sua capacidade. 

Vanios definir então a função custo. Uma aresta e, pertencente a um corte mais 

esparso (ARi, BRi) gera um custo para uma aresta de borda e, E E, com um valor 

Caso a aresta de borda eb pertença a Eb, O valor do custo é de: 

A divisão de Ri em dois conjuntos A& e B, gera na função w ~ + ~ ( A * )  um 

acréscimo de 2 Cect(~Ri , B ~ ~ )  cap(ec). Note que as arestas do corte são contadas 

duas vezes porque cada aresta (u, v) pertencente a ele será somada em we+l(u) e em 

7ne+i(~). Portanto, se cada aresta de borda e pagar o dobro da capacidade de uma 

aresta e, do corte, conseguiremos pagar por toda capacidade do corte. 

Note que a função custo alcança este objetivo: 

Lembrando que we(AR,) = ÇeEEu cap(e) e we (B&) = cap(e), temos: 

A esparsidade do corte (ARi, B%) é descrita pela equação (6.3). Podemos 

então reescrever a equação anterior: 



Mas como R, foi dividido nesta iteração, sabemos que 5 A, logo: 

Portanto, o custo atribuído às arestas de borda de Ri é suficiente para pagar pelas 

arestas do corte (ARi,  BRi). 

Agora precisamos provar que uma aresta e pertencente a A* não paga mais do 

que uma fiação de sua capacidade, ou seja, queremos comparar CeIER custo(e1, e) 

com a capacidade de e. 

Seja e = (u, v) E E(A*). Sabemos que e pagará algum custo em toda iteração 

em que ela for aresta de borda de um subgrafo Ri que precisa ser dividido. Isto 

equivale a dizer que e pagará porque ocorreu pelo menos uma destas duas situações: 

e o subgrafo a que v pertence foi dividido; 

e o subgrafo a que u pertence foi dividido. 

Seja x o número de iterações que a função Rearranjo executa até retornar a 

partição ?A*. Vamos denotar por Vo, VI, . . . , V, a seqiiência de subgrafos aos quais o 

vértice v pertenceu em cada iteração do algoritmo. De forma análoga, denotaremos 

por Uo, . . . , U, os conjuntos aos quais u pertenceu. Para qu e pague na iteração i, 

vamos supor, sem perda de generalidade, que na iteração i o conjunto V, foi dividido 

em 1/,+1 e V, \ V,+1. O custo que esta divisão proporciona para e é de: 

Analogamente, se o conjunto dividido na iteração i for o subgrafo a que u per- 

tence, temos a divisão de Ui em Ui+1 e Ui \ Ui+1 e: 



Para as z iterações do algoritmo Rearranjo, calculamos um total C pago pela 

aresta e: 

Mas para qualquer sequência de números n 2 no > . . . > ns 2 1 vale que 

no - nl nl - na + + . . a +  

ns-1 - ns < 2 logn. 
no n,l n,s-1 

Logo: 

C < 2A cap(e) (2 1og n + 2 log n) 

= 8A log n cap(e) 

= 8 2 log n cap(e) 

= 32: logncap(e). 

Com X = 64 a: log n ,  concluímos que: 

Por fim, vamos comparar quanto a aresta paga pelas demais e o quanto que é 

pago por ela ao final do algoritmo. Vamos chamar B o balanço que existe entre estes 

dois valores ao final do algoritmo para cada aresta. Este balanço pode ser expresso 

por: 

Podemos separar as arestas de R em dois grupos: as arestas de borda - conjunto 

de arestas que chamaremos de Borda(A*) - e as arestas que não são de borda, 

que chamaremos de internas. Note que as arestas de borda somente pagam pelas 

demais; assim, podemos reescrever 

onde 



B~~~~~ = - C C custo(e, e'). 

Mas podemos notar que B é sempre zero, pois ao somarmos tudo que é pago 

pelas arestas ao longo do algoritmo certamente ser6 igua.1 a tudo que foi cobrado 

por elas. Logo, usando este fato e os resultados das equações (6.5) e (6.6), temos: 

B = Bint f Bborda 

O = C ( C csto(e' ,  e) - C custo(e, e')) - C C custo(e',e) 
egE(Af )  el€E(A*) el€E(A*) e€E(A*) el€E(A*) 

e@Borda(A*) e€Borda(At) 
1 1 > C (2 cap(e) - 5 cap(e)) - C 2 cap(e) 

e€E(A*) e€E(A*) 
e@Borda(A*) e€Borda(A*) 

3 1 
= C ,cap(e)- C Scap(e). 

eeE(A*) e€E(A*) 
e@Borda(A*) e~Borda(A*) 

Como C cap(e) = brd(A*), reescrevemos: 

Somando brd(A*) nos dois lados, temos: 

Como 2 e,zE(A*) cap(e) representa o somatório das arestas que separam sub- 
e@Borda(A*) 

grafos de A*, vale que 



Usando este fato par continuar a última desigualdade, temos: 

Portanto, 2 brd(A*) > we+l (E) .  

Usando o resultado do lema 6.2, podemos substituir W~+~(A;~,,,) na 

eq~ia$io (6.4). 

Note que brd(A&) = brd(A;,,), logo, não faremos distinção se a partição de 

A* é aiiterioi. ou posterior à aplicação do algoritmo 4 e denotaremos este valor por 

brd(A*). 

Para terminar a prova e verificar se AW é positivo ou negativo, vamos relacionar 

o valor de W~+~(A;,,) com brd(A*). Esta relação está demonstrada a seguir, no 

lema 6.3. 

Lema 6.3. O arredondamento do corte mais esparso feito no algoritmo 3 produz 

um conjunto de subgrafos A* tal que we+l (A*) 2 3 brd(A*). 

Demonstração. Calculaiido a quantidade de demanda entre vértices separados pelo 

corte mais esparso aproximado (A, B) da f~mção Part iciona,  temos: 

esp(A, B) = 
cap(A, B )  > cap(A, B) 
d 5  (A,  B )  - 2 we+i (A) ' 



Como esp(A, B) 5 zinf, 

Mas como no algoritmo o conjunto A é arredondado, dando origem ao subgrafo 

A*, queremos relacionar de alguma forma cap(A, B) com A*. Para isto, vamos definir 

os conjuntos Ai = A n Hi e Bi = B n Hi. Denotando por = PH \ Hi e lembrando 

que Is é o conjunto de subgrafos que contém interseção pequena com A (menos de 

i de seus vértices pertencem ao conjunto A) e que o conjunto IL é O conjunto de 

subgrafos que possuem interseção grande com A, usaremos a relação entre A e A* 

para reescrevemos a equação anterior: 

Mas Ai C V(Hi) para todo H, E %. Logo, CHiEIn cap(Ai ,z)  < 
CHi tr, cap(Hi, H,) fl), e temos: 

Mas, como A* = 4, CHiErL cap(Hi ,z )  = W=+~(A*). Reescrevendo a equação 

anterior: 

cap(A, B) 2 cap(A, B) 

we+i (A) wt+i (A*) + CHiEIS cap(Ai, H,) 

Agora vamos provar uma relação entre cap(A, B) e brd(A*). 

Primeiramente vamos argumentar que a precondição de vazão (equação (6.1)) 

também vale para o nó H dado como entrada do algoritmo Particiona. Para com- 

truir a árvore, executamos o algoritino Constrói Árvore (algoritmo 2) passando 

como parâmetro o grafo de entrada do problema e a altura da raiz (zero); a pre- 

condição de vazão vale para a raiz da árvore de decomposição porque wo(V) = 0, 

logo 

X cap(U, V \ U) 2 wo(V) = O 

para qualquer U C V. 



A partir da raiz da árvore, o algoritmo 2 usa o algoritmo Part iciona (algoritmo 

3) que, por sua vez, utiliza o algoritmo Rearranjo (algoritmo 4) para produzir 

uma partição em subgrafos. Mas como cada subgrafo produzido pelo algoritino 4 

possui a precondição de vazão, todos os subgrafos passados como parâmetro para o 

algoritmo 3 também possuem esta propriedade. 

Portanto, podemos falar que para o nó H da função Part iciona,  como IA1 < 
1 slHI 5 $/H[,  vale que 

cap(A, B) > we (A). 

Mas (A* n A) C A, logo 

X cap(A, B) > we(A) 2 we(A* A). (6.10) 

Para os subgrafos de H ,  também vale a condição estabelecida para ter a 

precondição de vazão, visto que eles também foram formados através da função 

Rearranj o. Para todo H, E Is vale que IAil 5 $[Hi/  5 $ I Hil, assim temos 

Analogarnente, para os subgrafos Hi E IL, temos I Bil 5 $ I Hil < $ I Hil. Portanto: 

Somando cap(Ai, Bi) nos dois lados das duas equações anteriores: 

Somando a equação anterior para todos os subgrafos de IL, temos: 



Usando a desigualdade anterior e somando as desigualdades (6.11) respectiva- 

mente para todos os subgrafos em Is e IL, OLI seja, para todos os subgrafos de PH, 

obtemos 

Mas percebe-se que cap(A, B) 2 CHitl, cap(Ai, Bi)+CHiEIs cap(Ai, Bi), prqUe 

CHiEIL cap(Ai, Bi) + CHiEIs cap(Ai, Bi) conta somente arestas que ligam vértices 

que ficaram em lados separados pelo corte (e deixa de contar, por exemplo, arestas 

que ligam vértices em um coiijunto Ai a vértices em um conjunto Bj, com i # j). 
Usando esta informação na equação anterior, chegamos a: 

Há uma relação entre cap(A*, H \ A*) e cap(A, B). Primeiramente, 

Por outro lado, temos: 

Ademais, 



Analogamente, para cap( U Ai, U ~ i ) ,  temos: 
HiEIr, 

Usando as equações (6.14), (6.15) e (6.16), reescrevemos a eqtiação (6.13) 

Mas, pela eqiiação (6.12), temos que CHiEIL brd(Bi) + CHiEIs brd(Ai) 5 (A + 
1) ( c ~ ~ ~ ~ ~  cap(Ai Bi) + CHi Is cap(Ai, ~ i ) )  , logo: 

E, finalmente, usaremos as equações (6.10), (6.12) e (6.17) para relacionar 

brd(A*) e cap(A, B): 

brd(A*) + C brd(Ai) < cap(A*, H \ A*) + we(A*) + brd(Ai) 
HiEIs  H ~ E I s  

< cap(A*, H \ A*) + we(A* í l A) 

Usando este último resultado, podemos substituir cap(A, B)  na equação (6.9), 

resultando em: 



Usando as equações (6.8) e (6.19), temos: 

we+, (A*) 2 3 brd(A*) . 

Com o lema 6.3, podemos reescrever a equação (6.7), já que 

(Ai,,) > 3 brd(A*): 

Como as capacidades das arestas do grafo de entrada foram normalizadas, sabemos 

que brd(A*) 2 1. Logo, W . ~ + ~ ( H )  decresce de pelo menos 1 em cada iteração e, 

portanto, o algoritmo de particionamento termina em tempo polinomial em n e 

em c,,, a maior das capacidades das arestas de G. 

Por fim, falta mostrar que a árvore produzida não possui altura muito grande. 

Lema 6.4. Seja TV, a árvore de decomposição produzida através da cha~izada da 

função ~ a r t i c i o n a ( G ,  O). A altura h de TV, é O(1og n). 

Demonstração. Começamos o algoritmo Part iciona somente com subgrafos tri- 

viais. A cada iteração, achamos um corte mais esparso (A, B) e o algoritmo de 

arredondamento é usado em seu menor lado, produzindo um corte (A*, B*). 

Supondo IA1 5 I BI, O arredondamento do lado A produz um subgrafo A*, que 

será a entrada da função Rearranjo. Mas podemos notar o tamanho máximo dos 

subgrafos que a função Rearranjo retornará é IV(A*)I, visto que esta função começa 

com um único subgrafo contendo todos os vértices e nas demais iterações do algo- 

ritmo podemos apenas particionar subgrafos existentes, diminuindo assim o tamanho 

dos mesmos. 



Para obter o tamanho de V(A*), é preciso lembrar que este conjunto é construído 

através da retirada de subgiafos com interseção pequena com A e adicionando a parte 

restante dos subgrafos com interseção grande com A. O tamanho de V(A*) pode 

ser calculado por: 

5 +IV(H)~ + E IV(Hi)I. 
Hi E I L  

Lembrando que todo Hi E IL também foi prodiizido pelo algoritmo Rearranjo em 

alguma iteraqão anterior, temos que Ci IV(Hi) 1 5 IV(A*) 1, logo: 

Como em cada nível da árvore temos que um nó é limitado a ter uma fração de no 

máximo 2 dos vértices de seu nó pai, concluín~os que a árvore possui uma altura 

O (log n) . O 

Juntando o teorema 5.3, o lema 6.4 e o fato de zinf = (valor obtido na 

demonstração do lema 6.3), concluímos que o algoritmo apresentado é polinomial e 

possui razão de competitividade igual a 

log n 

O (  zin f 1/(24 a A) ) = O (  1/ (24 a logn 64 a log n) )=O(24.64a210g2n) .  

Usando a = O(1ogn) (seção 2.4), a razão de competitividade do algoritmo é de: 



Capítulo 7 

O algoritmo H.H.R. 

Este capítulo será dedicado a apresentar e analisar o algoritmo de Harrelson, 

Hildrum e Rao [15], que possui razão de competitividade 0(log2 n, log log n,) para 

o congestionamento em redes não-direcionadas com n vértices e capacidades nas 

arestas. 

Este algoritmo tambkm utiliza uma árvore de decomposição do modo descrito 

no capítulo 5, diferindo do algoritmo do capítulo 6 na forma de construção desta. 

No algoritino H.H.R., cada nó da árvore de decomposição possui dois tipos de sub- 

grafos em sua partição, chamados de subgrafos primários e secundários. Por isso, 

a redistribuição de fluxo na rede que representa a passagem de fluxo dentro de um 

nó da árvore também é feita de forma distinta: os canlinhos calculados no CMCF 

descrito na seção 5.2 serão usados para transportar fluxo entre subgrafos primários, 

enquanto um problema de fluxo máximo será usado para transmitir fluxo entre sub- 

grafos primários e secundários. 

O algoritmo constrói a árvore a partir da raiz. Em cada nó da árvore é usado 

um problema CMCF com as demandas descritas na seção 5.2 e uma partição destes 

subgrafos é construída usando cortes mais esparsos aproximados, construindo um 

conjunto de subgrafos primários. Diferentemente do capítulo anterior, mesmo após a 

construção desta partição para um nó H da árvore é possível que o problema CMCF 

definido em alguns de seus subgrafos primários não consigam alcançar a fração de 

vazão desejada e, por isso, esta partição terá que ser refeita. Neste caso, cada um dos 

subgrafos primários que não alcançaram tal fração de vazão serão reparticionados 

em subgrafos secundários, que serão os filhos de H na árvore. 



Assim como o algoritino do capítulo 6, este algoritmo também é pseudopolinomial 

em função de n e da maior capacidade das arestas. Portanto, será assumido que a 

razão entre as capacidades máxima e mínima é polinomial em n. 

No resto do capítulo suporemos que: 

e n > 4, ou seja, loglogn 2 1; 

e a = y logn, isto é, y é a constante no fator de aproximação do  algoritino 

usado para obter um corte mais esparso aproximado com fator a = O(1ogn). 

Além disso, as seguintes igualdades serão usadas: 

onde H e P são nós da árvore de decomposição e P é pai de H na árvore; 

A seção 7.1 descreve o método de construção da árvore de decomposição; a 

seção 7.2 descreve como acontece o roteamento entre subgrafos primários e se- 

cundários dentro de um nó da árvore. Por fim, na seção 7.3 demonstra-se sua 

razão de competitividade e que ele executa em tempo polinomial. 

7.1 O algoritmo de construção da árvore de de- 

composição 

O algoritmo de coilstrução da árvore de decon~posição terá duas etapas para 

cada nó H da árvore: a primeira produz uma família de subgrafos de H que serão 

chamados de subgrafos primários e a segunda faz um refinamento destes subgra- 

fos, produzindo outros chamados de subgrafos secundários. Estes últimos serão 

os filhos de H na árvore. 

As próximas subseções, 7.1.1 e 7.1.2, são dedicadas a estas duas etapas do algo- 

ritmo. 



7.1.1 Etapa de pré-processamento 

Esta etapa do algoritmo recebe como entrada um subgrafo N e retorna uma 

partição rPH para a qual é possível r0tea.r no CMCF uma fração maior ou igual 

a zinf da dema.nda entre cada par de vértices. Esta etapa cria um conjunto de 

candidatos a filhos de H na árvore, pois são conjuntos entre os quais é possível 

rotear com congestionamento baixo. Ao contrário do algoritmo B.K.R., é possível 

que não exista particionamento de H capaz de produz fração de vazão maior ou 

igual a zinf, caso em que o algoritmo retornará fallia. 

A demanda do CMCF em um nó H do nível C da árvore é dada por 

Caso tal partição não seja possível de ser construída, o algoritmo retorna falha, 

indicando o corte mais esparso aproximado, conforme descrito no algoritmo 5. 

- 

Algoritmo 5 Pre-processamento(H, e) 
'PH := {{V) I 'U E V(H)}; 

repita 

d& := demanda no CMCF de H ;  

F := CMCF(H,  rPH, d5); 

%H := 1 {zH é fracão de vazão do CMCF em H) congestionamento(G,F) 1 

se ZH 2 zinf então 

(A, B) := Corte Esparso Aproximado(G, dk); {[AI 5 1 B 1 )  
se we+l (A) - we (A) > cap(A, B) então 

'PH := {A} U ( (+IHiEpH B1) ; {onde Bi = H, n B} 

senão 

retorna falha((A, B)); 

até que ZH 2 zinf 

retorna rPH; 

No início do algoritmo, a partição possui IV(N)I subgrafos, cada um deles con- 

tendo um vértice pertencente a H. 

A cada iteração o algoritmo testa se já é possível rotear a demanda do CMCF com 

fração de vazão maior ou igual a zinf com a partição atual. Em caso afirmativo, o 



algoritmo pára e retorna PH. Caso contrário, o algoritino encontra um corte mais es- 

parso aproximado (A, B),  com IA1 < I BI. Se W[+~(A) -wr(A) > & cap(A, H\A), 

o algoritmo modifica PH: OS vértices de A são retirados da partição (esta operação 

pode gerar subgrafos cujo conjunto de vértices é vazio, que são retirados de PH) e 

são adicionados novamente à partição formando um único subgrafo, H [A]. Com esta 

nova partição, o algoritmo inicia uma nova iteração, testa.ndo novanlente a fi-ação 

de vazão do CMCF. 

Caso W[+~(A) - wt(A) < cap(A, B),  o algoritmo pára com falha e retorna 

o corte mais esparso aproximado (A, B). Este evento será chamado de nó inválido. 

7.1.2 Etapa de refinamento 

Após o término da etapa de pré-processamento em um nó H os conjuntos 

primários Hi E % são candidatos a serem filhos de H na árvore de decomposição. 

Porém, não é garantido que a etapa de pré-processamento fez um particionamento 

de forma a que todos os subconjuntos de H consigam alcançar a fração de vazão zinf. 

O objetivo da etapa de refinamento é evitar que sejam criados subgrafos que não 

possam ser particionados de tal forma que seus CMCFs consigam obter uma fração 

de vazão maior ou igual a zinf. 

O algoritmo de refinamento recebe como entrada a partição PH composta de 

subgrafos primários produzidos pelo algoritmo de pré-processamento e retorna sub- 

grafos secundários, que serão os filhos de H na árvore. A diferença pa.ra a etapa 

anterior é que é garantido que estes novos coil.juntos consigam alcançar a fração 

de vazão. Ao particionar os subgrafos primários em secundários, cria-se conjun- 

tos ainda menores que os anteriores, o que pode diminuir ainda mais a altura da 

árvore. Além disso, será aproveitado o roteamento entre os conjuntos primários e 

secundários, garantindo assim que existe uma forma eficiente de rotear entre eles. 

A etapa de refinamento em H acontece simultaneamente com a etapa de pré- 

processamento em seus subgrafos primários. No refinan~ento, tenta-se particionar 

- usando a função Pré-processamento - cada subgrafo primário Hi E PH cons- 

truído na etapa de pré-processamento de H. Caso o pré-processamento de um 

subgrafo primário Hi retoriie falha, ele é particionado em uma família de subgrafos 

secundários; já os subgrafos primários que não retornain falha na etapa de pré- 



processamento são marcados como secundários. 

No caso em que há falha na etapa de pré-processamento de um subgrafo 

primário S de um nó H da árvore, pelo algoritmo 5 pode-se concluir que w~+~(S)  - 

wf(S) é pequeno (isto é, menor do que cap(A, B)). Como no CMCF do nó S a 

demanda que será mandada para os vértices de S é igual a we+l (S), estes dois fatos 

implicam que 1iá muita demanda a ser roteada dentro de S, porém há pouca capa- 

cidade nas arestas internas em comparação a das arestas externas para transportar 

este fluxo a cada vértice de S.  

A solução dada pelo algoritmo para remediar esta situação é particionar em 

subgrafos secundários cada subgrafo primário que falha em seu pré-pi-ocessamento. 

A cada iteraqão na etapa de refinamento, um subgrafo S cujo pré-processamento 

retorne falha é retirado da partição PH e em seu lugar são adicionados dois subgrafos: 

U e S\U.  Este processo é repetido até que não haja mais na partição de H subgrafos 

cujas etapas de pré-processamento retornem falha. 

No entanto, a criação de mais subgrafos a~iinenta a demanda a ser roteada no 

CMCF do nó H, já que zVEN CuEH d&(u, v) = w[+~ (H) (peIa equação (7.1)) e 

w ~ + ~ ( H )  aumenta com as capacidades das arestas que ligam vértices em subgrafos 

distintos. 

Seja S um subgrafo que será particionado em U e S \ U em alguma iteração da 

etapa de refinamento. A quantidade de demanda criada pela divisão de S é igual 

a 2 cap(U, S \ U) e a origem desta demanda gerada no CMCF são os vértices que 

são extremidades das arestas que pertencem ao corte (U, S \ U). Para rotear esta 

nova quantidade de demanda também pelos caniinhos usados na solução do CMCF 

calculada na etapa de pré-processamento de H ,  o algoritmo enviará esta q~iantidade 

por um fluxo das extremidades do corte até os vértices de borda de U (supondo 

lu1 5 1s \ w- 
Dado que ( A ,  B) foi o corte mais esparso aproximado retornado pela falha na 

etapa de pré-processamento de S, a partição deste nó em A e B separa os dois lados 

do corte que não se comunicam bem em S, criando subgrafos diferentes. Porém, 

para dividir S desta forma e aplicar a solução dada anteriormente; é necessário 

assegurar que todo este novo fluxo consiga ir dos vértices da extremidade do corte 

até os vértices de borda de A, ou seja, é preciso assegurar que não haja um corte 



dentro do subgrafo S[A] cuja capacidade seja menor que o valor do fluxo que precisa 

chegar da extremidade do corte (A, B) ao vértices que ligam A a V \ S.  

Para evitar este problema, o algoritmo usa uma função a~ixiliar, que recebe como 

entrada o corte (A, B) retornado pela etapa de processamento e encontra um corte 

(U, S \ U) com as seguintes propriedades: 

1. U c A e portanto IUI < IS \ UI; 

2. A capacidade do corte (U, S \ U) é igual à capacidade do corte mínimo em 

G[U]; com isto é possível rotear toda a demanda criada pela divisão de S em 

U e S \ U ;  

3. esp((U, S \ U)) 5 esp((A, B));  isto indica que o corte U, S \ U é tão ou mais 

esparso que (A, B) e, por isso, a separação de S nestes dois subgrafos será tão 

boa quanto ou até melhor do que a divisão em A e B. 

Esta função a~ixiliar, que será chamada de FluxoMáximo, utiliza um problema 

de fluxo máximo e corte mínimo para encontrar o menor corte no subgrafo G[A]. O 

algoritmo inicializa o corte (U, S \ U) sendo igual ao corte (A, B). Para encontrar 

se há um corte mínimo que impeça a chegada de todo o fluxo das extremidades do 

corte à borda de U, é usado um problema de fluxo máximo F(U)  em uma rede R(U) 

construída da seguinte forma: 

R(U) possui todos os vértices de U e mais dois novos vértices, s e t; 

para todo v E U há arestas (s, v) com capacidade igual a cap(v, S \ U); 

weí.1 para todo v E U 1iá arestas (v, t) com capacidade igual a cap(U, S \ V). 

Em F, o vértice s será a fonte e o vértice t, sumidouro. O valor do fluxo máximo 

(e, consequentemente, do corte mínimo) neste problema indica a quantidade de 

fluxo que pode chegar aos vértices de borda de U, visto que somente há arestas 

com capacidade positiva entre um vértice v E U e t q~iando v é vértice de borda. 

Além disso, o valor máximo a que o fluxo pode chegar é igual a CVEU cap((s, v)) = 

cap(U, S\ U), caso em que toda a demanda consegue ser roteada para a borda de U. 

Se o corte mínimo é igual a (s, U U {t)) ou (U U {s, t ) ) ,  então o valor do corte 

é cap(U, S \ U) e o algoritmo retorna o corte (U, S \ U). Os caminhos usados na 



solução de F também serão usados como o esquema de roteamento que levará o 

fluxo da borda do corte (U, S \ U) para a borda de U. 

Caso s e t estejam do mesmo lado do corte, o algoritino modifica o corte (U, S\U)  

para que este seja igual ao corte mínimo de F, excluindo-se os vértices s e t. Na 

próxima iteração do algoritmo, como o conjunto U foi modificado, o problema F (U)  

também terá sua rede R(U) modificada. Este processo é repetido até que o valor do 

fluxo máximo seja igual ao valor do corte (U, S \ U). 

A função FluxoMáximo, descrita no algoritmo 6, recebe como entrada o subgrafo 

S e o corte mais esparso (A, B) e retorna um corte U, S \ U), com as características 

descritas. 

Algoritmo 6 FluxoMáximo(S, (A, B)) 
U := A; 

repita 

C := corteMínimo(F(U)); {com C = (X, Y) e t E X ) 

se C = ({s), U U t) ou C = (U ü {s), {t)) então 

retorna (U, S \ U); 

senão 

u := x n U; 

até que valor do fluxo maximo = cap(U, S \ U); 

O lema 7.1 contém a prova de corretude do algoritmo 6. 

Lema 7.1. O algoritmo 6 termina em tempo polinomial e retorna um corte (U, S\U) 

com as seguintes caracterz'sticas: 

Demonstração. Se (U, S \ U) = (A, B) for o corte mínimo, as propriedades são 

satisfeitas imediatamente. Caso isto não aconteça, a cada iteração o algoritmo 

encontra o corte mínimo C e compara sua capacidade com a capacidade do corte 

atual, cap(U, S \ U). 



Se cap(C) < cap(U, S \ U), seja U' o conjunto de vértices de U que pertencem 

ao mesmo lado que t em C. Temos que U' Ç U, já que se U' = U um lado do 

corte seria vazio (o que não pode ocorrer) ou s estaria do lado oposto de U U { t )  

(mas neste caso o corte teria capacidade igual a cap(U, S\ U) e cliegaríamos em uma 

contradição). A propriedade 1, portanto, é satisfeita. 

Agora vamos comparar a capacidade de C e a capacidade de (U, S \ U): 

Mas 

cap(U1, S \ U) + cap(U \ U', U') = cap(U1, S \ U'), 

então: 

cap(C) = cap(U1, S \ U') + cap(U1 \ U, {t)) . 

Como 

chegamos a: 

Pela última equação, como o segundo termo não 

é negativo, cap(C) > cap(U1, S \ U') . Sabendo que 

cap(C) < cap(U, S \ U) e cap(U, S \ U) = - cap(U, S \ U), concluímos que: 

portanto 



esp((U1, S \ U')) = 
..P(K S \ U') ~.P(U, S \ 

= esp((u, S \ U)), < 
we (V') we(U> 

demonstrando a propriedade 3 do lema. 

Por fim, percebemos que, como a cada iteração o tamanho do conjunto U diminui 

de pelo menos um, o algoritino termina em no máximo IA1 - 1 iterações (porque 

inicialmente U = A). Além disso, para qualquer entrada, dada o algoritmo termina 

com pelo menos um vértice em U, caso em que trivialmente a propriedade 2 é 

alcançada. O 

A etapa de refinamento consiste em tratar todos os eventos de nós invá.lidos 

dos subgrafos do nó H .  O algoritino 7 contém os passos executados na etapa de 

refinamento. 

Algoritmo 7 Refinainent0(PH) 
para todo Hi E PH faça 

marque Hi como incorreto; 

enquanto algum Hi está incorreto faça 

se Pré-processamento(Hi) = falha((A, B)) então 

(U, Hi \ U) := ~luxoMaximo(H~, (A, B)); 

{Retira Hi e adiciona {H [U]) e {H [Hi \ U]) à partição PH) 

PH := PH \ {Hi); 

PH : = P H  u {u) u {Hi \ u); 
marque {U) e {Hi \ U) como incorretos; 

senão 

marque Hi como correto; 

para todo Hi E PH faça 

se [Hi[ > 1 então 

Refinamento(PHi) ; 

Inicialmente, todos os subgrafos da partição PH são marcados como incorretos. 

Para cada Hi E PH que está incorreto, verfica-se sua etapa de pré-processamento: 

caso esta retorne com sucesso, o subgrafo é marcado como correto. Caso contrário, 

o algoritmo 6 é usado para particionar Hi em dois subgrafos, U e Hi \ U, e estes 



são marcados como incorretos. Estes passos são repetidos até que não existam 

subgrafos marcados como incorretos, resultando em uma partição de H em subgrafos 

secundários cujas etapas de pré-processamento retornam com sucesso. 

7.1.3 Construção da árvore 

A construção da árvore é dada pela aplicação recursiva dos algoritmos 5 e 7 para 

cada nó da árvore. A chamada externa é feita pelo algoritino 8 recebendo como 

parâmetro o conjunto de vértices da rede. 

Algoritmo 8 Constrói  árvore(^) 
PG :=Pre-processamento(V(G) , O); 

7.2 Caminhos para o roteamento na árvore 

Na seção 5.2 foi definido como ocorre a redistribuição de fluxo em cada nó da 

árvore de decomposição, definida a quantidade de fluxo que será enviada a cada 

vértice que pertence ao nó. Nesta seção será visto como é feita a escoll-ia dos ca- 

minhos que irão rotear este fluxo, a fim de que o congestionamento produzido no 

roteamento deste fluxo seja pequeno. 

O algoritmo 5 cria uma decoinposição & capaz de rotear a demanda do CMCF 

do nó H com fração de vazão igual ou superior a zi,f. No entanto, após a criação 

dos subgrafos secundários pelo algoritino 7, o valor desta demanda pode aumentar, 

visto que a criação de novos subgrafos (isto é, a retirada de subgrafos primários para 

inserção de secundários, que são partições dos primeiros) implica em aumento da 

função we+i(H). Será mostrada uma forma de rotear fluxo dentro de H de forma 

a usar os caminhos calculados pelo CMCF no nó H para rotear este novo valor da 

demanda sem aumentar muito o congestionamento obtido anteriormente. 

A cada iteração da etapa de refinamento de H, um subgrafo S da partição PH 

é dividido em dois outros: U e S \ U. Como a etapa de refinamento inicia com 

subgrafos primários, ao fim do algoritmo 7 cada um deles pode ter dado origem a 

uma família de subgrafos secundários. 



Seja Hi um subgrafo primário produzido na etapa de pré-processamento do nó H. 

Dado que a etapa de pré-processainento de Hi falhou, na etapa de refinainento de 

H este subgrafo foi particionado, dando origem a uma família SHi de subgrafos 

secundários. É possível representar as sucessivas partições do subgrafo Hi como 

uina árvore estritamente binária em que a raiz representa o subgrafo primário, as 

folhas representam os subgrafos secundários cada par de nós irmãos representam que 

seu pai foi particionado em alguma iteração do dgoritmo. Esta árvore será chamada 

árvore de refinamento. A figura 7.1 mostra um exemplo desta árvore. 

Figura 7.1: Exemplo de representação do refinamento de um subgrafo primário 

P e111 uma família de subgrafos secundários Sp = {SI, S2, S3) em unia árvore de 

refinamento. 

E importante ressaltar que esta árvore não é parte da árvore de decomposição, 

sendo apenas uma representação de como o particionainento de um subgrafo 

primário evoluiu ao longo do algoritmo. 

Para rotear a nova demanda criada pelos subgrafos secundários, cada vértice 

de borda destes enviará sua demanda no CMCF a vértices de borda do subgrafo 

primário do qual se originou. O caminho que o fluxo faz é baseado na árvore de 

refinamento: o fluxo dos subgrafos secundários para os primários segue o caminho 

das folhas até a raiz e em cada nó X que possui filhos X' e X \ X' na árvore, 

IX'I 5 IX \ X'I, os vértices de borda de X recebem a demanda criada na subárvore 

enraizada por este nó, de tal forma que: 



e Os vértices de borda de X que também pertençam a X' recebem a demanda 

criada pelo corte (X', X \ X'); isto garante que é possível usar os cainiiihos 

calculados pelo fluxo máximo no vértice X (algoritmo 6); 

e Os demais vértices de borda de X já contém o resto do fluxo que está subindo 

na árvore (já que também são vértices de borda em X' e X \ X') e, por isto, 

não enviam fliixo a nenhum outro. 

Para ilustrar o uso da árvore no envio de fluxo entre s~ibgrafos primários e se- 

cundários, segue um exemplo: 

Exemplo 7.2. A figura 7.2 é um exemplo de u m a  árvore onde os vértices de borda 

do subgrafo primário estão marcados e m  vermelho e e m  cada n ó  as arestas que 

fazem parte do corte estão marcadas e m  azul. Para simplificar o exemplo, apenas as 

capacidades das arestas de borda o u  que fazem parte de cortes estão representadas. 

Figura 7.2: Representação em árvore da transformação de um subgrafo primário P. 

Os vértices de borda de P estão marcados em vermelho e as arestas do corte em 

cada nível, de azul. 



A demanda do CMCF usando PH contendo subgrafos secundários e m  u m  vértice 

onde H é o n ó  da árvore de decomposição ao qual os subgrafos v é igual a - 
we+i ( H )  ' 

secundários pertencem. Como we+1(H) é constante durante a execução deste algo- 

ritmo, já que a partição de H não irá se modificar durante este processo, este valor 

será ignorado e o exemplo será dado somente e m  função de we+i(v).  Portanto, e m  

S I ,  os vértices a ,  b, c, d e e possuem demandas iguais a 50, 38, 1, 2 ,  3,  respecti- 

vamente. E m  S2, o vértice j t e m  uma demanda de 43 e e m  S3, as demandas dos 

vértices f ,  g, i e k são, respectivamente, 1, 40, 10 e 30. 

O fluxo inicia nas folhas da árvore. Na passagem de fluxo de Sz e S3 para I ,  a 

demanda criada no corte irá para os vértices de borda de I que também pertençam 

a S2 (O menor lado do corte), ou seja, uma demanda de 8 irá para o vértice j .  Os 

demais vértices não enviarão sua demanda a nenhum outro, pois eles também são 

vértices de borda e m  I .  E m  I ,  os vértices f ,  g, i ,  j e k receberam (ou permaneceram) 

com fluxo igual a 1, 40, 2, 51 (35 + 2  x 8 ,  pois ele recebe o fluxo do corte na passagem 

de S3 para I )  e 30. 

Na passagem de I e SI para P ,  os vértices a e b receberão a demanda criada 

no corte ( S I ,  I ) .  A quantidade que cada u m  deles receberá dependerá dos caminhos 

escolhidos no fluxo máximo e m  P ,  porém sabe-se que toda a demanda do corte (isto 

é, uma demanda de 2 ( 3  + 2  1)  = 12) irá para estes vértices. Como a e b são 

vértices de borda e o fluxo e m  g ,  j e k não muda (e eles também são vértices de 

borda e m  P), toda a demanda dos subgrafos secundários foi enviada para os vértices 

de borda do suhgrafo primário do qual se originaram. 

Portanto, para rotear fluxo entre dois vértices de H, os passos usados são os 

seguintes: 

1. Rotear fluxo dos subgrafos secundários para seus respectivos subgrafos 

primários, usando o método apresentado; 

2. Rotear fluxo entre os subgrafos primários, usando os caminhos da solução do 

CMCF no nó H; 

3. Rotear novamente o fluxo dos subgrafos primários para os subgrafos se- 

cundários. Este passo é análogo ao primeiro. 



Lembrando que, conforme visto na seção 5.2, pode haver duas redistribuições de 

fluxo em cada nó H do nível & da árvore de decomposição (uma redistribuição em 

função de we e outra em w ~ + ~ ) ,  estes três passos podem ocorrer no máximo duas 

vezes em uma passagem de fluxo que corresponda ao uso do nó H no caminho feito 

entre duas folhas da árvore. 

Análise do algoritmo 

7.3.1 Complexidade de tempo 

O algoritn~o de partição é composto das etapas de pré-processamento e refina- 

mento para cada nó da árvore. As demonstrações de que estas duas etapas terminam 

em tempo polinomial estão nos lemas 7.3 e 7.4. 

Lema 7.3. O algoritmo 5 termina em tempo polinomial. 

Demonstração. O algoritmo 5 termina quando a fração de vazão zinf é alcançada 

no CMCF de H ou unia falha é retornada. O número de passos executados até que 

um destes eventos ocorra é determinado pelo comando enquanto. Dentro deste, o 

número de repetições é igual ao número de vezes em que a partição PH é modificada, 

visto que o caso de falha termina o algoritmo. 

O objetivo do algoritmo é obter uma partição em que seja possível rotear toda 

a demanda do CMCF obtendo fração de vazão maior ou igual a zinp Logo, basta 

mostrar que a demanda do CMCF diminui a cada iteração. Somando a demanda 

entre cada par de vértices de H: 

pela equação (7.1). Logo, se a demanda diminui, o valor da fuilção w ~ + ~  (H) - we(H) 

também diminui, visto que we(H) é constante. Como o critério de parada usado no 

cap(A, B), a diminuição desta função fará algoritmo 5 é w ~ + ~ ( H )  - we(H) < 

com que o algoritmo pare. 

A cada repetição no comando enquanto os vértices de A são retirados dos sub- 

grafos da partição PH e O subgrafo induzido pelo conjunto A é adicionado à partição. 

A retirada dos vértices de A diminui pelo menos we+l(A) - we(A) de we+i(H), já 



que arestas que ligavam dois vértices de subgrafos distintos em A, que anteriormente 

eram contadas em we+i(A), foram retiradas. Em seu lugar é colocado o subgrafo 

induzido pelo conjunto A, aumentando de 2cap(A, B) a função w ~ + ~ ( A ) .  

Visto que o algoritmo modificará a partição PH, vale que 

1 
we+l(A) - we(A) > 276(H) c a ~ ( A ,  B). 

Mas como - > 2 log log n > 2, we+i (A) - we(A) > 2cap(A, B). Pode-se ver então W(H) - 
que a demanda do CMCF aumenta de 2cap(A, B) com a inclusão do novo subgrafo 

contendo todos os vértices de A, mas diminui mais do que este valor na retirada dos 

subgrafos anteriores. Dado que a demanda começa em um valor polinoinial e diminui 

de valores inteiros a cada iteração, o algoritmo termina em tempo polinonial. O 

Lema 7.4. O algoritmo 7 termina em tempo polinomial. 

Demonstração. O algoritmo 7 trata os eventos de nó inválido em cada subgrafo 

da partição de PH. O tratamento deste evento em cada Hi E PH leva tempo 

polinomial, já que consiste em achar um corte mínimo (algoritmo 6). Como cada Hi 

pode gerar no máximo IHil eventos de nó inválido (caso em que Hi é dividido 

em vários subgrafos que também produzem eventos de nó inválido), a execução de 

~ e f  inamento(PH) termina em tempo polinomial. O 

A altura da árvore é O(logn), visto que cada subgrafo primário produzido no 

algoritmo 5 possui tamanho de no máximo metade do tamanho de H e os subgrafos 

secundários possuem sempre tamanho menor ou igual ao primário do qual se ori- 

ginaram. Portanto, o níimero de eventos de nó ii~válido é O(n1ogn) durante toda 

construção da árvore. Conclui-se, portanto, que a árvore é construída em tempo 

polinomial. 

7.3.2 Razão de competitividade 

Como visto na seção 7.2, uma aresta transporta fluxo em duas ocasiões: no fluxo 

máximo e nos caniinhos do CMCF em cada nó. Vamos calcular nos lemas a seguir 

a carga relativa que cada um destes fluxos pode produzir em uma aresta da rede. 

Lema 7.5. O roteamento de fluxo dos subgrafos secundários para o seu subgrafo 

primário produz uma carga relativa de no máximo 2 para qualquer aresta usada na 

solução do problema de fluxo máximo. 



Demonstração. Seja T a árvore definida na seção 7.1.2 para um subgrafo primário P 

e sua família Sp de subgrafos secundários. Vamos convencionar que o filho esquerdo 

de um nó desta árvore é sempre menor que seu irmão, isto é, se um nó X é dividido 

em X' e X \ X' com IX'I F: IX \ X'I, X' será o filho esquerdo de X em 7. 

Vamos definir a altura esquerda de um nó X na árvore como o número de 

nós que são filhos esquerdos existentes no caminho entre a raiz da árvore e X ,  mais 

uma unidade. A raiz, portanto, tem altura esquerda igual a um e todo nó da árvore 

possui a mesma altura esquerda que seu filho direito. A altura esquerda de um 

vértice v é igual a altura esquerda do nó em que ele aparece pela primeira vez como 

vértice de borda. 

A quantidade de demanda relativa à transformaqão dos subgrafos primários em 

secundários será calculada por uma análise amortizada: cada vértice de borda do 

subgrafo primário receberá a demanda criada pelos cortes da árvore de refinamento. 

Isto é equivalente a dizer que as arestas de borda do subgrafo primário pagarão pelas 

arestas de cada corte existente na árvore de refinamento. 

A análise da quantidade de demanda que uma aresta de borda receberá será 

feita baseada em sua capacidade. Seja $(j) a quantidade de demanda por unidade 

de capacidade que será enviada hs arestas de borda de um vértice v cuja altura 

esquerda seja no máximo j. 

Mostraremos por indução que 

Na base da indução, temos que um vértice de borda pode ter altura esquerda igual 

a uma folha da árvore. Calculando a maior altura esquerda possível, percebemos que 

o subgrafo primário que é raiz da árvore foi construído pelo algoritmo 5 e, portanto, 

a raiz possui no máximo : vértices. Além disso, como cada nó esquerdo possui no 

máximo metade dos vértices de seu pai, já que ele é menor que seu irmão. Portanto, 

uma folha não poderá ter altura esquerda maior que log + 1 = log n - 1 + 1 = log n. 

Logo, na base da indugão, $(log n) = 1 e, portanto, a equação (7.2) vale. 

Supondo que (7.2) vale para todo i > j + 1, seja X um vértice cuja altura 

esquerda seja igual a j, que possua filho esquerdo X' e filho direito X \ X. Seja v 

um vértice de borda que pertence a X. Temos que ele receberá a demanda gerada 



nas extremidades do corte (X', X \ X'), caso também pertença a X'. 

O lema abaixo demonstra que o corte mais esparso aproximado retoriiado na 

etapa de pré-processanlento possui capacidade menor ou igual a 276(X)we(X'). 

Lema 7.6. O corte mais esparso (A, B) retomado na falha da etapa de pré- 

processamento em um subgrafo S (algoritmo 5) é tal que "(-8) < 276(S). 
we ( A )  

Demonstração. Como a etapa de pré-processameiito de S retomou falha, também 

sabemos que 

Sendo (A, B) um corte mais esparso aproximado, ternos que 

cap(A,B) Substituindo este resultado em (7.3): e chegamos a wol(A) > -. 

cap(A' B, - we(A) < weii (A) - we(A) < cap(A, B) 

7W) 2 7 W )  

cap(AIB) < 276 (S) . Portanto, - 
we ( A )  

De acordo com o lema 7.1, os cortes produzidos pelo algoritmo 6 possuem ca- 

pacidade menor ou igual aos produzidos pelo algoritmo 5. Logo, o resultado do 

lema 7.6 também vale para (X', X \ X'). Temos, portanto, que cap(X1,X \ X') < 

2~6(X)we(X). 

Pelas arestas do corte (X', X \ X') , v receberá no máximo a cap(X1, X \ X),  

adicionado com o fluxo que já chegou a estes vértices vindo das folhas da árvore. 

Para calcular a quantidade de fluxo que já foi enviada a estes vértices, podemos ver 



que se X possui altura esquerda igual a j, X' possui altura esquerda igual a j + 1 e 

X \ X, também possui j . Logo, os vértices de X' receberam no iná.ximo $(j + 1) e 

os de X \ X', $(j). 

Portanto, temos: 

Mas 

Como cada filho esquerdo tem no máximo metade do tamanho de seu pai e 

existem j - 1 filhos esquerdos no caininho até X ,  temos que 1x1 < 9, onde P é 

o siibgrafo primário que está na raiz da árvore. Logo, log H > j e temos b(X) < 
Substituindo este valor na equação anterior: 8-yj log log n ' 

log n 
1 (gll+ i log log n ) (1 + j log:og n) 

log n 

(1 + iloglogn z=J ) 
Para calcular a demanda enviada até a raiz da árvore, temos 

O lema 7.7 calcula a fórmula fechada do produtório acima. 



Lema 7.7. Para qualquer c < &, vale que nTrl(l + c/i) < 2. 

Demonstração. Seja y = &(1 + cli) 5 2. Calculando o logaritmo natural em 

ambos os lados: 

= ln(1 + c) + ln(1 + c/2) + . . . + ln(1 + c/x) 

= C:=l ln(1 + ./i) 
Mas ln(1 + a) < a, portanto, ln(l + c/i) < c/li. Chegamos a 

ln y < C;=1 c/i 

= c C- 112 2=1 

= clnx. 

Como lny < clnx < e = ln2, concluímos que y < e'"' = 2. O 

Substituindo o resultado do último lema na equação (7.4) com x = logn e 

c/i = l/(iloglogn), temos que #(I) 5 2. 

Usando os caminhos calculados no algoritmo 6, temos congestão igual a um 

quando enviamos um fluxo unitário com origem nos vértices que são extremidades 

de arestas do corte com destino aos vértices de borda do conjunto. Pelo resultado 

deste último lema, o fluxo enviado para os vértices de borda do subgrafo primário 

será de no máximo 2 unidades. A carga relativa de q~ialquer aresta no roteamento 

deste fluxo será, portanto, igual a 2. O 

Teorema 7.8. A carga relativa em qualquer aresta no esquema de roteamento dado 

pelo algoritmo é 0(log2 n log log n) . 

Demonstração. No algoritmo, cada aresta pode ser usada em dois tipos de rotea- 

mento: na solução do CMCF e na solução do problema de fluxo n~áximo. 

Pelo lema 7.5, o roteainento entre os subgrafos secundários e primários usando 

a solução do problema de fluxo máximo produz carga relativa de no máximo 2 em 

qualquer aresta. No entanto, cada transferência de fluxo entre subgrafos primários 

e secundários pode ocorrer no máximo quatro vezes dentro de um mesmo nó H 

do nível ! da árvore de decomposição, conforme visto na seção 7.2. Porta,nto, a 



carga relativa que uma aresta pode ter quando o fluxo está em H da árvore de 

decomposição é igual a 4 - 2 = 8. 

Mas uma aresta pode pertencer a no máximo logn nós, já que cada aresta 

pertence a somente um ramo da árvore de decon~posição (os nós irmãos são partições 

em vértices de seu pai) e, como dito na seção 7.3.1, a árvore possui altura logn. 

Concluímos então que uma aresta pode participar da solução do fluxo máximo de 

no máximo log n conjuntos, resultando em uma carga relativa de no máximo 8 log n. 

No CMCF de um nó H da árvore de decomposiçáo, uma aresta pode ter carga 

relativa de no máximo &, onde z, é a fração de vazão obtida neste CMCF. Mas 

como ZH > $ para todo nó H da árvore de decomposição (visto que sua etapa de 

pré-processamento ietornou com sucesso), concluímos que a carga relativa de uma 

aresta no CMCF de um nó H é no máximo E. 
Uma aresta e = (u,v) participa do CMCF sempre que u e v pertencem a um 

mesmo nó da árvore de decomposição. Como a cada nível os nós irmãos são partições 

em vértices do nó pai, uma aresta pertence somente a um ramo da árvore a partir da 

raiz. Seja t o número de nós ao qual uma aresta pertence, ou seja, seja t a distância 

entre a raiz da árvore e o nó de nível mais alto onde u e v ainda pertencem ao mesmo 

nó. A carga relativa de e dada pelo roteamento de todos os CMCFs dos nós aos 

quais ela pertence é igual a: 

t-1 t-1 
log n 1 

RLd(e) = - 
W x )  x=1 x=1 

1st-11 
= 87 (log n) log log n ~ o g  I (7.5) 

onde Si é i-ésimo nó a partir da raiz no ramo da árvore ao qual a aresta e pertence. 

Simplificando o produtório: 

Como ISo 1 < n e ISt 1 > 1, < n. Calculando o log de ambos os lados, chegamos 

ISol a log isti < logn. 



Utilizando este resultado na equação (7.5), temos: 

RLd(e) < 8y(log2 n) loglogn. 

Mas a demanda em cada vértice do CMCF pode no máximo dobrar, como resultado 

do lema 7.5 e por isso RLd(e) < 16y(log2 n) loglogn. 

Como uma aresta pode participar tanto de fluxos máximos quanto de CMCFs, 

a carga relativa total é dada pela contribuição destes dois fluxos: 

RLd(e) = 8 log n + 1 Gy log2 n log log n 'de E E. 

Portanto, o congestionamento é 0(log2 n log log n) . 



Capítulo 8 

Conclusão 

Nesta dissertação foi feita uma análise de alguns dos principais resultados exis- 

tentes na literatura de algoritmos desinformados visando minimizar o congestio- 

namento. Além da exposição dos limites inferiores para este problema, foi dada 

especial atenção aos algoritmos de Hajiaghayi et al. [22, 321 para grafos com capa- 

cidades nos vértices e para grafos direcionados e aos algoritmos de Bienkowski et 

al. [14] e Harrelson et al. 1151 para grafos com capacidades nas arestas. 

No capítulo 2 são dadas as definições usadas ao longo do texto, bem como a for- 

malização do problema do roteanlento desinformado e a apresentação de problenias 

correlatos ao mesmo. 

No capítulo 3 são dadas algumas demonstrações de limites inferiores para a 

razão de competitividade de algoritmos desinformados. Estes limites são: O(1ogn) 

para redes não-direcionadas com capacidades nas arestas; O ( 6 )  para os demais 

casos (redes não-direcionadas com capacidades nos vértices e redes direcionadas 

com capacidades nas arestas ou vértices). 

O capítulo 4 é dedicado a algoritmos desinformados para redes com capacidades 

nos vértices e para redes direcionadas, apresentando seu funciona.mento e analisando 

sua razão de competitividade. Para ambos os casos são apresentados algoritmos de 

tempo polinomial publicados em [22] que, até onde sabemos, é o único trabalho 

na literatura do problema do roteanlento desinformado que aborda especificamente 

estas duas variações do problema. O algoritmo desinformado para redes com capaci- 

dades nos vértices possui razão de competitividade O(A log2 n log log n), onde A é o 

maior grau dos vértices, e o algoritmo para redes direcionadas, 0 ( m n 1 1 4  logn), 



onde 1x1 denota o número de commodities. 

O algoritmo de Hajiaghayi et al. [22] para redes com capacidades nos vértices usa 

uma transfornlação da entrada do problema, modificando-o para tornar o rede com 

capacidade nas arestas. A resolução deste problema modificado é feita usando o al- 

goritmo desinformado de [15], para então fazer uma correspondêiicia entre a solução 

na rede com capacidade nas arestas para uma solução na rede com capacidade nos 

vértices. Este algoritmo possui razão de competitividade de O(a  log n log log n) ; no 

entanto, a conversão de uma solução fornecida por este algoritmo para uma solução 

para uma rede com capacidade nos vértices aumenta em um fator de A, resultaildo 

em uma razão de competitividade de O(A a log n log log n). 

Já o algoritmo para redes direcionadas publicado neste mesmo trabalho divide as 

commodities por tamanho de sua demanda e produz, para cada faixa de demandas 

entre potências de 2 consecutivas, um esquema de roteamento diferente. Em cada 

um destes esquemas consegue-se um congestionamento de 0 ( J m )  e cada aresta 

pode participar de no máximo O(1ogn) esquemas, resultando em uma razão de 

competitividade de o ( J ~  log n) . 

Note que um grafo não-direcionado com capacidades nos vértices pode ser fa- 

cilmente transfomado em um grafo direcionado com capacidades nas arestas; logo, 

o algoritmo para digrafos pode ser usado também para grafos não-orientados com 

capacidades nas arestas através de uma conversão da entrada do problema. 

O capítulo 5 introduz o conceito de árvore de decomposição, relacionado com 

uma decomposição hierárquica de uma rede. O método de obter um esquema de 

roteamento desinformado usando uma árvore de decomposição da rede, também 

descrito neste capítulo, é usado pelos algoritmos apresentados nos capítulos 6 e 7. 

O capítulo 6 é dedicado ao estudo do algoritmo de Bienkowski et al. [14], que pos- 

sui razão de competitividade 0(log4 n). Este algoritmo possui muitas similaridades 

com o de Raclce [9]. Neste último, o algoritmo é exponencial com razão de coinpe- 

titividade 0(log3 n),  enquanto que no primeiro, apesar da razão de competitividade 

ser maior, o algoritmo é polinomial. 

A idéia principal do algoritmo é construir uma árvore de decomposição e usá-la 

como base do roteainento que será feito no grafo. A cada passo dado na árvore existe 

uma redistribuição entre os vértices do grafo para simular a entrada de fluxo em um 



nó da á.rvore. Cada redistribuição produz um congestioiiainento de no máximo 

O(&) e, como a árvore de decomposição tem altura logarítmica, faz-se O(1ogn) 

redistribuições, resultando em uma razão de competitividade de 0(log4 n). 

A construção da árvore de decomposição é feita por sucessivas partições do con- 

junto de entrada até que seja obtida uma configuração em que cada subgrafo de 

um nó da árvore consiga se comunicar de maneira satisfatória, isto é, quando a 

partição faz com que o CMCF daquele nó atinja certa fração de vazão. Aléiii disso, 

esta partição precisa garantir que cada nó da árvore de decomposição possua tama- 

nho menor do que uma fração de seu conjunto pai, conseguindo assim uma altura 

logai-ítinica. 

No capítulo 7 é estudado o algoritmo desinformado de Harrelsoii et al. [15], que 

possui razão de competitividade 0(log2 n log log n) . Este algoritmo, assim como os 

publicados por Raclte [9] e Bienltowslti et al. [14], faz seu esquema de roteamento 

baseado em uma árvore de deconiposição. 

A construção da árvore de decomposição neste artigo é feita em dois estágios, pro- 

duzindo dois tipos de subgrafos na decomposição: os primários e os secundários. Os 

subgrafos secundários são os nós da árvore de decomposição, enquanto os primários 

representam apenas estágios intermediários para roteamento do fluxo. Com este 

refinamento dos conjuntos produzidos, a altura da árvore de decomposição é me- 

nor do que nos métodos anteriores, chegando a uma razão de competitividade de 

0(log2 n log log n) . 

Esta dissertação teve como objetivo principal expor com mais detalhes as análises 

existentes destes algoritmos e as provas de limites inferiores para o problema do ro- 

teamento desinformado, além de unificar a notação dos trabalhos abordados. Além 

disso, este traballio também introduz problemas fortemente relacionados ao pro- 

blema do roteamento desinformado, como o problema do corte mais esparso aproxi- 

mado, CMCF e MCUP, e indica referências na literatura sobre eles. 

Os trabalhos abordados nesta dissertação foram escolhidos por fornecer a cons- 

trução de um roteamento usando informações sobre a estrutura do problema, como 

por exemplo o uso de cortes esparsos para encontrar pontos de alto congestionamento 

na rede e a divisão da rede em subconjuntos que contenham seu modo particular de 

rotear. Este tipo de abordagem fornece uma forma intuitiva de entender como os 



caminhos para roteamento são calculados. 

Além destes trabalhos, aos interessados no estudo deste tema recomendamos 

também a leitura dos artigos de Azar et al. [21] e Racke [H]. O primeiro faz uma 

abordagem do problema através de um programa linear, obtendo o melhor algo- 

ritmo desinformado possível para a entrada fornecida. No entanto, o método utili- 

zado torna-se inviável para redes grandes, além de sua solução não fornecer maiores 

informações sobre a estrutura do problema. 

Já o trabalho de Racke [18] desenvolveu um novo algoritmo para obtenção de 

roteamentos desinforinados usando árvore de decoinposição. Na verdade, o pro- 

blema de roteamento desiiiforinado é apenas uin dos vários problemas cuja solução 

pode ser obtida como uma aplicação do novo algoritmo de decomposi$io hierárquica 

apresentado neste artigo. 

A decomposição hierárquica em questão é obtida através de uma adaptação do 

algoritmo de Fakcharoenphol, Rao e Talwar [19] para aproximar caminhos em um 

grafo por caminhos em árvores. Enquanto o resultado original de Fakcharoenphol 

aproximava distâncias no grafo por distâncias nas árvores, o algoritmo de Racke 

obtém árvores que tentam aproximar os cortes do grafo. 

As folhas das árvores obtidas correspondem aos vértices do grafo original, e cada 

aresta das árvores têm capacidade igual a do corte que corresponde a esta aresta 

no grafo original. Portanto, o algoritmo obtém uma distribuição de probabilidades 

sobre árvores, tal que um conjunto de fluxos no grafo com congestionamento c pode 

ser roteado na árvore com congestionamento esperado menor ou igual a c. 

Por outro lado, dado um conjunto de fluxos na árvore, com congestionamento 

esperado c', estes podem ser mapeados no grafo com congestionamento esperado 

O (c' log n) . 

Isto implica em uma solução para o problema de roteamento desinformado com 

razão de competitividade O(logn), já que podemos rotear os fluxos nas árvores 

com congestionamento menor ou igual ao ótimo (no grafo) de forma trivial, e estes 

caminhos podem ser mapeados em caminhos no grafo que apresentam um congesti- 

onamento esperado no máximo O(1og n,) vezes maior. Portanto, o algoritmo usando 

esta árvore de decomposição é ótimo, devido ao limite inferior provado no hipercubo 

(capítulo 3). 



Por fim, a tabela 8.1 apresenta os limites inferiores e a melhor razão de compe- 

titividade conhecida até o momento para cada tipo de grafo. 

I capacidade nas arestas I !J(logn) I O (1% n) 

Tipo de rede 

Grafos 

Tabela 8.1: Limites inferiores e superiores para o problema do Roteamento desin- 

formado randomizado. 

Limite inferior 

WJn) 
R(&) 

Digrafos 

E interessante ressaltar que os algoritmos valem para qualquer rede que se en- 

quadre em certa classe (direcionado ou não, capacidade nas arestas ou vértices) e 

que nesta análise não importam quais são as demandas. Isso acontece porque os al- 

goritmos constróem o esquema de roteamento de forma proporcional ,ls capacidades 

das arestas de um certo corte na rede, logo, a topologia exata da rede não importa, 

a partir do momento que este corte foi encontrado. 

Razão de competitividade 

O (m n i  log n) 
capacidade nos vértices 

capacidade nas arestas 

capacidade nos vértices 

8.1 Problemas em aberto 

Dado que o trabalho de Racke (2008) [18] obteve um algoritmo ótimo para 

redes não-direcionadas com capacidades nas arestas, os principais desafios na área 

de roteamentos desinformados visando minimizar o congestionamento consistem em 

obter algoritmos com menor distância entre o limite inferior e superior para digrafos 

e para grafos com capacidades nos vértices. 

Estas versões do problema de fato parecem ser muito mais difíceis porque o fator 

de aproximação a! para obter um corte mais esparso aproximado é significativamente 

maior em comparação ao fator para grafos com capacidades nas arestas. Além disso, 

os principais algoritmos para a versão não-direcionada com capacidade nas arestas 

não fornecem nenhuma intuição para estas versões do problema, visto que até o 

momento não foi encontrada nenhuma forma de usar uma deconiposição hierárquica 

de forma eficiente (isto é, que reduza o limite superior atualinente conhecido) em 

Wm o ( m i n { m  logi n, 

A log n log log n)) 



redes com capacidades nas arestas ou redes direcionadas. 

Para o caso especial de grafos com capacidades nos vértices, um problema 

interessante consiste em conseguir um algoritmo cuja razão de competitividade 

seja O ( f i  log n) , pois OS algoritmos com melhor razão de competitividade atual- 

mente conhecidos, quando 1x1 = O(n2)  ou quando A = O(n2)  obtêm razão de 

competitividade O (n log n) . 

Como estes problemas parecem ser difíceis, há atualniente uma tendência na 

literatura de trabalhos que visam provar que as razões de competitividade obtidas 

para o congestionamento valem também para funções mais genéricas [20] ou pu- 

blicações que trabalham em va.riantes do problema do roteamento desinformado, 

permitindo por exemplo que se conhep a distribuição da demanda que será dada 

como entrada [35, 361. 
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