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Este documento sumariza os resultados apresentados por Akaki Mamageishvili, Matúš
Mihalák e Dominik Müller em ”Tree Nash Equilibria in the Network Creation Game”. No
Network Creation Game há n vértices (jogadores) e cada um compra arestas incidentes por um
custo α > 0. O custo de cada jogador é dado por α vezes o número de arestas que ele comprou
mais a soma das distâncias entre ele e cada outro jogador no grafo formado.

Conjectura-se que para α ≥ n todo equiĺıbrio de Nash seja uma árvore e, até então, fora-se
provado verdadeiro para α ≥ 273n. Os autores do artigo reduzem esse limitante para α ≥ 65n
e mostram um limitante de α ≥ 41n quando se considera equiĺıbrios 2-coalitional.

1 Introdução

O Network Creation Game foi introduzido por Fabrikant et al. [3] como um modelo formal
para estudar os efeitos de decisões estratégicas de agentes em redes descentralizadas, como
é o caso da Internet. Nesse jogo, há n jogaores V = {1, · · · , n}, cada um representando um
vértice em um grafo não-direcionado, e a estratégia si de um jogador i é o conjunto de arestas
incidentes que ele cria (compra), pagando um α > 0 por cada um. O perfil de estratégias
s = (s1, · · · , sn) definem um conjunto de arestas Es e induzem um grafo G = (V,Es) que,
por abuso, também o referenciamos por ”perfil”. O objetivo de cada jogador i é minimizar
seu custo ci, que é a soma dos gastos com compra de arestas (custo de criação) mais as
distâncias d(i, j) entre ele e cada um dos outros j jogadores no grafo G (custo de uso):

ci(G) = α · |si|+
n∑
j=1

d(i, j)

Dizemos que um grafo G é um equiĺıbrio (de Nash) se nenhum jogador i pode mudar,
sozinho, sua estratégia si e obter um custo menor. Definimos também o custo social como
a soma do custo dos jogadores.

Resumimos, em ordem cronológica, os resultados relacionados diretamente com o artigo
estudado nos seguintes itens:

• PoA ∈ O(
√
α) (Fabrikant et al. 2003 [3])

• Equiĺıbrios árvores estão a O(1) do ótimo (Fabrikant et al. 2003 [3])
• Se α ≥ n2, então todo equiĺıbrio é árvore (Fabrikant et al. 2003 [3])
• Se α ≥ 12n log(n), então todo equiĺıbrio é árvore (Albers et al. 2006 [1])
• PoA ≤ 2O(

√
log(n)) (Demaine et al. 2012 [2])

• PoA ∈ O(1) se α ∈ O(n1−ε) (Demaine et al. 2012 [2])
• Se α ≥ 273n, então todo equiĺıbrio é árvore (Mihalak e Schlegel 2013 [5])
• Se α ≥ 65n, então todo equiĺıbrio é árvore (Mamageishvili et al. 2013 [4])

Em suma, o preço da anarquia é constante para todo α exceto no intervalo (n1−ε, 65n).
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2 Resultados

2.1 Resultados Teóricos

Os autores iniciam apresentando um exemplo de equiĺıbrio para α = 2s = n − 3 que
contém ciclos, concluindo que a conjectura de que ”se α ≥ n, todo equiĺıbrio é árvore”não
pode ser fortalecido para ”se α ≥ (1−ε)n, todo equiĺıbrio é árvore”. O exemplo é apresentado
na Figura 1.
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Figura 1: Equiĺıbrio com ciclos para α = 2s = n− 3. As cores nas arestas indicam o comprador.

Assuma que o equiĺıbrio G possui pelo menos um ciclo. Seja H ⊆ V , |H| ≥ 3 e maximal,
tal que o grafo induzido G[H] é biconexo. Para v ∈ H definimos S(v) = {v} ∪ {u /∈
H : v é o vértice mais próximo de u em G} e definimos sv = |S(v)|. Note que, como H é
maximal, segue que S(v) ∩ S(u) = ∅ se v 6= u. Para um v ∈ H, denotamos a t-vizinhança
de v, em G[H] por NH

t (v) = {w ∈ H : d(v, w) ≤ t} e o grau de v em G[H] por degH(v).
Para provar o Lema 2.5 e o principal teorema do artigo, o Teorema 2.6, os autores tomam

uso dos seguintes dois resultados apresentados por Mihalak e Schlegel [5].

Lema 2.1. (Mihalak e Schlegel 2013 [5]) Se u, v ∈ H são vértices em que d(u, v) ≥ 3 tais
que u compra aresta para seu vértice adjacente x, num caminho minimal u− v, e v compra
a aresta para o seu adjacente y, no mesmo caminho, então degH(x) ≥ 3 ou degH(y) ≥ 3.

Lema 2.2. (Mihalak e Schlegel 2013 [5]) Se NH
t (v) de todo v ∈ H contém um vértice de

grau maior que 3, então o grau médio d̃ de G[H] é maior que 2 + 1
3t+1

.

A seguir apresentamos os resultados desenvolvidos pelos autores juntamente com um
breve esboço das demonstrações. As provas são extensas e apresentamos, de forma superfi-
cial, apenas as principais consequências de mudanças de estratégias consideradas de alguns
jogadores em um equiĺıbrio G com pelo menos um ciclos.

Lema 2.3. O comprimento c de um ciclo C em qualquer equiĺıbrio é de pelo menos 2α
n

+ 2.

Esboço de Prova. Seja a0, · · · , ac−1 os jogadores num menos ciclo C. Tratamos dois casos:

1. Existe um jogador a0 que compra as duas arestas para o seus vizinhos em C.
2. Nenhum jogador compra duas arestas em C.

No caso (1), considere a mudança de estratégia do jogador a0 em que ele deleta as arestas
pros seus vizinhos, a1 e ac−1, e compra uma aresta {a0, ai}, i ∈ {2, · · · , c − 2}. Como G é
um equiĺıbrio, em cada uma dessas c− 3) posśıveis mudanças, a economiza de α do custo de
criação não pode ser maior do que o aumento no custo de uso de a0. Isso gera uma série de
desigualdades que, quando somados, obtemos (c− 3)α ≤ (c−3)(c−2)n

2
.

No caso (2) assuma, sem perda de generalidade, que o jogador ai compra a aresta
{ai, ai+1} (indice modulado em c) e considere a mudança de estratégia em que o jogador
ai deleta a sua aresta. Com essa mudança, o jogador ai economiza α no custo de criação,
mas aumenta o seu custo de uso. Como G é um equiĺıbrio, conseguimos c desigualdades
(uma para cada jogador ai) que, quando somados, obtemos cα ≤ (c−2)(c−1)n

2
.

Note que, em ambos os casos, temos que c ≥ 2α
n

+ 2 como queŕıamos.
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Lema 2.4. Se α > n, então o grau médio d̃ de G[H] é de no máximo 2 + 4n
α−n .

Esboço de Prova. Fixe um vértice v de custo de uso mı́nimo e considere uma árvore T
criada a partir de um BFS, enraizada em v, sobre G. Defina a árvore T ′ = T ∩G[H] e note

que d̃ = 2|E(G[H])|
|H| = 2|E(T ′)|+2|E(G[H])\E(T ′)|

|V (T ′)| ≤ 2 + 2|E(G[H])\E(T ′)|
|V (T ′)| . Seja u um shopping vertice,

i.e., um vértice que compra pelo menos uma aresta que está em E(G[H])\E(T ′). Note que,
na verdade, u compra apenas a aresta em E(G[H])\E(T ′), caso contrário, ao deletar todas
as arestas que ele comprou e comprar somente {u, v}, ele reduz seu custo em pelo menos
α − (n − 1) > 0, o que contradiz o equiĺıbrio de G. Então para dar um limitante superior
em |E(G[H])\E(T ′)| basta calcular um limitante para o número de shopping vertices. Intui-
tivamente, esperamos que não haja muitos ciclos pequenos em G[H], o que quer dizer que
a distância entre dois shopping vertice é relativamente grande. Utilizando o Teorema 2.3, é
posśıvel dar o limitante desejado.

Lema 2.5. Para todo u ∈ H,NH
5 (u) contém um vértice v com degH(v) ≥ 3.

Esboço de Prova. Supondo que o Lema não vale, segue que NH
5 (u) são dois caminhos

disjuntos. Analisamos três casos.

1. Em um dos caminhos nenhum vértice compra aresta no sentido de u.
2. Em cada um dos caminhos, existe um vértice que compra aresta no sentido de u.
3. NH

5 (u) forma um ciclo.

Para o caso (1), nomeie os vértices na vizinhança de u como na Figura 2. Considere
a consequência do jogador i deletar a sua aresta atual e comprar a aresta para o jogador
i + 2 (para o jogador u, considere a compra da aresta {u, 0}). Como estamos em um
equiĺıbrio, cada mudança de estratégia não pode reduzir o custo dos jogadores, logo obtemos
as desigualdades s0 ≥ s1 + s2 + s3 + s4, s1 ≥ s2 + s3 + s4, s2 ≥ s3 + s4, s3 ≥ s4, s4 ≥ k, em que
k =

∑
i≥5 si. Utilizando essas desigualdades e investigando alguns subcasos obtém-se uma

contradição.
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Figura 2: NH
5 (u) do caso (1). As cores nas arestas indicam o comprador.

No caso (2), por causa do Lema 2.1, segue que os dois vizinhos imediatos de u são
aqueles que compram arestas no sentido de u. Nomeie os vértices na vizinhança de u como na
Figura 3. Considere a mudança de estratégia em que o jogador 0′ deleta sua aresta no sentido
de u e compra uma aresta incidente ao 0 e considere as mudanças em que o jogador i deleta a
aresta para o jogador i+1 e compra uma para o jogador i+2. De forma similar com a anterior,
obtemos as desigualdades su ≥ s0 +s1 +s2 +s3, s1 ≥ s2 +s3 +s4, s2 ≥ s3 +s4, s3 ≥ s4, s4 ≥ k
e com elas é posśıvel derivar uma contradição.
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Figura 3: NH
5 (u) do caso (2). As cores nas arestas indicam o comprador.
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O caso (3) nunca ocorre se considerarmos α ≥ 65n, pois, segundo o Lema 2.3, o menor
ciclo no grafo tem comprimento de pelo menos 2·65n

n
+ 2 = 132 (Os autores apresentam um

resultado mais forte e mais geral para esse caso).

Teorema 2.6. Se α ≥ 65n, então todo equiĺıbrio é árvore.

Demonstração. Se existe ciclos no equiĺıbrio, então existe o conjunto H. Então

2 +
1

3 · 5 + 1

Lemas 2.2, 2.5
< d̃

Lema 2.4

≤ 2 +
4n

α− n
=⇒ α < 65n

Logo, se α ≥ 65n, todo equiĺıbrio é uma árvore.

O artigo também apresenta, brevemente, como esse limitante pode ser reduzido para
equiĺıbrios 2-coalitional. Dizemos que um grafo G é um equiĺıbrio 2-coalitional se não há dois
jogadores que, juntos, conseguem reduzir a soma dos seus custos mudando suas estratégias.
As estratégias de prova são similares com a demonstração do Lema 2.5 e do Teorema 2.6.

Lema 2.7. Seja G um equiĺıbrio 2-coalitional, então para todo u ∈ H,NH
3 (u) contém um

vértice v com degH(v) ≥ 3.

Teorema 2.8. Se α ≥ 41n, então todo equiĺıbrio 2-coalitional é árvore.

2.2 Resultados Experimentais

Os autores ainda realizaram testes experimentais, utilizando programação linear, para
diferentes tamanhos c de ciclos C. Para cada c fixo, maximizava-se α e as restrições eram
formadas pelas desigualdades que relacionam economia e aumento de custo das mudanças
de estratégias dos jogadores no ciclo C (como aqueles apresentados nos esboços das provas).
Para c = 13 eles obtiveram o maior α (≈ 1.3n) e eles conjecturam que esse limitante possa
ser provado considerando apenas mudanças de estratégias de jogadores em ciclos.
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