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Um Algoritmo Dinâmio para Árvore de Caminhos MínimosDaniel Felix Ferber Arnaldo Vieira Moura31 de julho de 2007ResumoPropõe-se um algoritmo dinâmio para manter a árvore om raiz em um vértie espeialorigem e formada por aminhos mínimos para ada vértie do grafo. O grafo apresenta ustonas arestas e não apresenta restrições adiionais quanto ao domínio do usto, desde que os valoresnão sejam negativos. Aborda-se o problema om múltiplas operações simultâneas sobre o grafo:aumento e diminuição de usto das arestas. Sua omplexidade de pior aso é O(m + n log n)para um grafo om n vérties e m arestas. O tempo de exeução é menor ou igual à omputaçãode uma nova árvore de aminhos mínimos. As operações sobre grafo são tratadas por um úniomodelo, similar ao algoritmo de Dijkstra.
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vezes, os asos de aumento e diminuição de usto são tratados omo problemas isolados, e até in-ompatíveis para tratamento simultâneo. Alguns trabalhos impõem restrições quanto à direção dasarestas ou restringem o domínio do usto de omponentes do grafo. Outros algoritmos limitam-se aoproblema de uma únia modi�ação de usto. A questão de modi�ações múltiplas e simultâneas,quando menionada, é tratada omo aso espeial e não é objeto de estudo mais aprofundado.Este trabalho visa preenher algumas destas launas, permitindo modi�ações de usto (tantoaumento omo diminuição) simultaneamente em múltiplas arestas.1.1 ObjetivosConsideraremos um problema de aminho mínimo em grafos, formado pela união de duas generaliza-ções de problemas de aminho estudados na literatura. O problema da árvore de aminhos mínimos(também onheida omo SPT - shortest path tree) busa os aminhos de menor usto de um vértieespeial (raiz) para todos os demais vérties do grafo. O problema do aminho mínimo dinâmioatualiza uma solução já omputada após modi�ações de usto, ou após operações de inserção eremoção de elementos no grafo.Supõe-se a existênia prévia de uma árvore de aminhos mínimos, alulada por algum algoritmotradiional, omo, por exemplo, o algoritmo de Dijkstra [6℄. Esta árvore desreve o aminho de menorusto da raiz para ada vértie. Dada esta árvore, aplia-se ao grafo um onjunto de perturbações,omo alterações no usto ou inserção ou remoção de omponentes. Em seguida, é neessário atualizara árvore de aminhos mínimos. O objetivo é restabeleer o aminho de menor usto da raiz até adaum dos demais vérties.Propõe-se um algoritmo e uma estrutura de dados para manter e realular estes aminhosmínimos. A solução proposta aborda diversas restrições e limitações enontradas na literatura parao problema. Em partiular, ela lida om as seguintes araterístias:
• Custo não negativo em arestas e em vérties, sem restrições de integralidade;
• Modi�ações de usto: aumento e redução;
• Grafo sem restrições espeí�as, desde que onexo.O prinipal destaque do algoritmo está na sua e�iênia. Ele é apaz de atualizar toda a árvorede aminhos mínimos om uma únia visita a ada vértie, mesmo para alterações simultâneasde topologia ou de usto sobre um número arbitrário de arestas ou vérties. A versatilidade doalgoritmo não introduz estruturas de dados omplexas, nem exige proedimentos elaborados. Ummodelo simples e uni�ado é apaz de tratar de forma elegante todas as modi�ações no grafo. Oalgoritmo mantém-se relativamente simples para implementação.1.2 ApliaçõesNa Internet, o envio de paotes de dados entre dois dispositivos segue um aminho determinado portabelas de roteamento presentes nos dispositivos da rede. Estes dispositivos utilizam protoolos deomuniação espeí�os para alular o usto de ada onexão, baseado em parâmetros de desempe-nho. Cada dispositivo alula um aminho mínimo para todos os outros dispositivos importantes darede. O onjunto de aminhos pode ser representado omo uma árvore, através da qual se alula atabela de roteamento. Quando oorre uma alteração na topologia da rede, omo uma falha ou vari-ação na arga sobre uma onexão, todos os dispositivos roteadores são informados sobre esse evento.Em implementações tradiionais, o dispositivo realula todos aminhos mínimos e não aproveita oonheimento presente na rede antes da falha. Esta estratégia onsome apaidade de proessamentodesneessariamente e, assim, restringe a amplitude de obertura dos dispositivos alançados pelosroteadores. Se existirem múltiplas opções de rotas mínimas entre dois dispositivos, o álulo de umanova árvore de aminhos mínimos, sem onheimento de rotas anteriores, pode esolher aminhos3



mínimos diferentes a ada exeução. Neste aso, seriam neessárias várias atualizações de tabelasde rotas.Outra apliação interessante para aminhos mínimos dinâmios são sistemas interativos de auxílioà navegação, disponíveis atualmente em arros e omputadores portáteis. Estes sistemas possuemum bano de dados das vias públias e são apazes de identi�ar a posição do usuário (tipiamentepor GPS). Quando o usuário seleiona a origem e o destino, o sistema de navegação sugere umarota baseada em parâmetros omo tempo de viagem, distânia ou usto de pedágio e ombustível.Estes sistemas reebem informações atualizadas periodiamente sobre o estado das vias, omo porexemplo, ongestionamentos ou trehos interditados. Uma vez veri�ada alguma di�uldade na rotaprevista, o sistema deve determinar rapidamente um aminho alternativo até o destino. Também,em qualquer momento, o usuário tem a liberdade de se desviar da rota sugerida pelo sistema. Nestesasos a reação do sistema preisa ser imediata, sempre sugerindo novos aminhos a partir do pontoatual. Sem um algoritmo dinâmio e�iente, um sistema de navegação não apresentará a agilidadeexigida para um sistema interativo dessa natureza.Diversos outros problemas de omputação reorrem ao algoritmo de aminhos mínimos, o qual éutilizado omo subrotina para outros algoritmos mais omplexos. Se o método de solução onsultafreqüentemente a árvore de aminhos mínimos para realizar deisões, e também realiza alterações natopologia ou em ustos de omponentes da árvore, uma estrutura de dados junto om um algoritmodinâmio poderá reduzir o tempo de proessamento em algumas ordens de grandeza.Um aso típio de algoritmos desta natureza são heurístias GRASP (Greedy Randomized Adap-tive Searh Proedure). Em ada passo, na fase de onstrução da solução, o algoritmo realiza umadeisão loal e aleatória. As possibilidades de deisão são determinadas através de uma heurístiaque estima as melhores deisões loais. O GRASP é adaptativo pois as possibilidades para o próximopasso são reavaliadas de aordo om a deisão atual. Uma ilustração é a onstrução de uma redede serviço de omuniação, interligando todos os pontos a partir de um ponto de distribuição. Ainstalação de uma onexão entre dois pontos isolados gera um usto iniial elevado. No entanto,uma vez realizada uma onexão ara, outros pontos próximos podem ser atendidos pela onexão porum usto signi�ativamente mais baixo. Na abordagem deste problema através de um algoritmo debusa GRASP, ada passo seleiona uma onexão entre dois vérties. As possibilidades são dadaspelas onexões de menor usto, estimadas por uma heurístia que onsidera o aminho mínimo atéo ponto de distribuição. No próximo passo, o algoritmo será obrigado a re-onsiderar o usto dospontos próximos. Ao invés de realular a árvore de aminhos mínimos a ada passo, a heurístiapode adotar a variante dinâmia para árvores de aminhos mínimos.1.3 Trabalhos relaionadosA árvore de aminhos mínimos em um grafo de arestas om ustos é um dos problemas melhorestudados em omputação. A melhor implementação para o aso estátio (quando os ustos sãoinvariantes) é dada pelo algoritmo de Dijkstra [6℄ om omplexidade O(m + n log n) para um grafodireionado om n vérties e m arestas, utilizando uma �la de prioridades de Fibonai, onformedesrito em [4℄.O estudo do problema dinâmio é relativamente reente. A maioria das publiações oorreu nadéada de 90 e oinidem om a neessidade de algoritmos mais e�ientes para roteamento de dadosna Internet. A grande maioria da literatura reente, omo por exemplo [14, 12, 13, 8, 11, 10, 22℄, reaisobre uma modi�ação do algoritmo de Dijkstra, difereniando-se somente na estratégia adotada parapropagar uma alteração no aminho mínimo para os vérties adjaentes.Um tratamento teório sobre a omplexidade dos algoritmos dinâmios em grafos é relatadoem [22℄. Um resultado importante é enontrado em [24, 14℄ para o problema de árvores de aminhosmínimos de uma únia raiz e de arestas om ustos positivos: nenhum algoritmo inremental que4



realiza apenas inserção de arestas e que reaproveita somente a árvore de aminhos mínimos anterior,pode apresentar omplexidade de tempo de exeução melhor que o algoritmo estátio.Outra questão interessante, disutida em [22℄, é o número de vérties que são afetados pelasmodi�ações resultantes do problema dinâmio. Para todas as instânias possíveis, e todas as modi-�ações dinâmias, a omplexidade de tempo de exeução depende somente do número de elementosafetados. No entanto, não existe uma forma de prever quais elementos são afetados em onseqüêniade uma determinada modi�ação. Para o problema de aminhos mínimos, a omplexidade de pioraso é O(ma + na log na), onde na é o número de vérties afetados (ujos aminhos mudaram deusto ou perurso) e ma é o número de arestas inidentes em vérties afetados.Limitantes melhores para o tempo médio de exeução podem ser enuniados somente quandoexistem araterístias espeí�as que evitam a oorrênia freqüente de ertos asos patológios.Podem ser araterístias do problema, da estratégias para atualização de aresta, ou dos tipos dealterações permitidas. Um exemplo muito omum são trabalhos que assumem um grafo planar, ouque aeitam apenas operações de inserção ou de remoção de arestas.Um grande número dos primeiros algoritmos propostos apresenta algum tipo de restrição quantoà dinâmia do problema, limitando-se a um subonjunto das operações de modi�ação do grafo.Por exemplo, [2℄ aeita apenas inserção de arestas de usto inteiro e de domínio limitado por umintervalo �xo. Outras soluções, omo em [16℄, propõem algoritmos e�ientes, om omplexidadede tempo linear para grafos planares, às ustas de um algoritmo omplexo e impratiável, baseadonuma partição topológia do grafo obtida através da apliação reursiva de separadores desritosem [17℄.Já os algoritmos apresentados em [12, 13, 14℄ não impõem restrições sobre o grafo (direção, ilosou laços) e os ustos são números reais. Eles permitem tratar failmente arésimo e derésimo deusto nas arestas. A remoção e inserção de arestas são asos espeiais de arésimo e derésimode ustos. A solução é uma variante do algoritmo de Dijkstra, baseado em uma heurístia queseleiona, para ada vértie, apenas um subonjunto dos vizinhos que potenialmente são afetadospor novos aminhos. Para suporte à heurístia, em ada vértie, duas �las de prioridades mantémas diferenças entre o usto do aminho para o vértie e para ada vizinho, e vie-versa. O algoritmoé ligeiramente mais e�iente que a versão original de Dijkstra, que visita todos os vizinhos, às ustasda manutenção das �las de prioridade. No entanto, deixa-se em aberto, omo estudos futuros, umtratamento e�iente de alterações simultâneas sobre um onjunto de várias arestas. A omplexidadede tempo para o algoritmo proposto é O(m log n) para um grafo om n vérties e m arestas. A análiseda omplexidade assume a existênia de uma função que assoia uma orientação para as arestas dografo, que só é onheida para determinados tipos de grafos, entre eles os planares. Esta funçãoé detalhada em [14℄, onde também são apresentados limitantes mais preisos para a omplexidadede tempo, além de tratamento para ilos om ustos negativos. Apesar de resultados bastanteompletos, trata-se individualmente uma alteração de usto, inserção ou remoção de arestas, a adaexeução do algoritmo. Para uma seqüênia de alterações em omponentes do grafo é neessárioexeutar o algoritmo para ada uma delas.O trabalho desrito em [22℄ apresenta uma outra alternativa para o algoritmo inremental e outraainda para o deremental. Alteração de usto em uma aresta, tal omo em [14℄, é tratada omo umaremoção da aresta seguida por inserção da mesma om novo usto. A iniialização determina quaisvérties são afetados. Uma segunda etapa propaga a alteração de ustos deorrentes da remoção ouinserção da aresta, e, se neessário, determina novos aminhos para estes vérties. A omplexidadede ada um destes algoritmos é O(ma + na log na), onde na é o número de vérties afetados pormudanças no aminho e ma o número de arestas ligadas a um vértie afetado.Em [19, 20℄ propõe-se uma arquitetura de algoritmos para atualizar árvores de aminhos mínimos.Ela utiliza uma �la, na qual ada elemento desreve uma atualização nos aminhos de um vértie.Nesta arquitetura, diferentes algoritmos dinâmios podem ser implementados para as respetivas5



soluções estátias de Bellman-Ford, Dijkstra ou D'Esopo-Pape, variando somente as estratégias deretirar um elemento desta �la, de visitar vizinhos afetados e de adiionar novos elementos à �la.A operação de inserção de uma aresta é implementada omo redução de usto in�nito para o novovalor. A remoção aumenta o usto da aresta para in�nito. Este é o únio onjunto de algoritmosenontrado na literatura apaz de lidar simultaneamente om mais de uma modi�ação sobre osustos das arestas. Primeiro, uma exeução do algoritmo atualiza a árvore de aminhos mínimospara todas as arestas que têm seu usto aumentado. Em seguida, uma segunda exeução onsideraas arestas que diminuíram seu usto. O melhor resultado obtido para a omplexidade de tempo depior aso foi O(na log na + kna), onde k é o grau máximo dos vérties no grafo não orientado, naé o número de vérties afetados por mudanças no aminho e ma o número de arestas ligadas a umvértie afetado. Em [18℄, os mesmos autores disutem uma solução através de uma interpretaçãofísia, simulada por um algoritmo semelhante ao disutido para uma das variantes em [19℄.2 Coneitos PreliminaresEsta seção apresenta oneitos e notações utilizados neste trabalho. Desreve-se algumas araterís-tias do grafo base e omo elas in�ueniam a idéia do algoritmo proposto. Também são espei�adasas estruturas de dados que desrevem o grafo e as perturbações sobre o grafo.2.1 Considerações Gerais sobre o GrafoAntes de iniiar a desrição detalhada do algoritmo, é importante apresentar algumas araterístiasdo grafo base.Assume-se a existênia de um vértie difereniado, t, que será denominado de raiz ou origem.Custos nos vérties e nas arestasO usto do aminho desde a raiz até um vértie é dado pela soma dos ustos individuais das arestase vérties que formam o aminho. O usto da aresta é omputado ao utiliza-la para ligar doisvérties de um aminho. O usto do vértie é omputado quando ele está situado entre duas arestasadjaentes de um aminho. Não será ontabilizado o usto do vértie quando este oorre no iníioou no �nal do aminho. Se aminhos até vérties diferentes ompartilham arestas ou vérties, entãoeles são ontabilizados para ada um destes aminhos. Indiretamente, isto in�uenia o algoritmo abusar aminhos om pouos vérties, ou a onentrar os aminhos em elementos de baixo usto.Em problemas reais, ustos em arestas são freqüentemente assoiados om o usto operaional deonexões ou de transporte entre dois pontos. Os ustos em vérties também podem representar oesforço de instalação de pontos de distribuição, ou o usto de estoque e roteamento. O usto emvérties não será tratado neste texto. Seria possível distribuir o usto dos vérties para as arestasinidentes e utilizar uma modi�ação do algoritmo de aminhos mínimos om ustos nas arestaspara também tratar o usto dos vérties.Custos negativosSe vérties ou arestas de um ilo têm ustos negativos, tal que a soma dos valores sobre o iloseja negativo, ada perurso sobre o ilo melhora o usto do aminho. A solução para aminhosmínimos poderá perorrer o ilo inúmeras vezes, obtendo um usto arbitrariamente pequeno. Paraevitar esses asos, nenhuma aresta ou vértie pode apresentar usto negativo.
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Cilos e laçosComo não há ustos negativos, o aminho mínimo não deverá repetir vérties nem arestas. Arestasque representam laços podem ser ignoradas pelo algoritmo, sem perda de generalidade.Arestas múltiplasElas representam mais de uma possibilidade de perorrer o aminho entre dois vérties. Como oalgoritmo visa minimizar os ustos, quando existirem múltiplas arestas entre dois vérties, sem perdade generalidade o algoritmo onsidera somente uma das arestas de menor usto e ignora as demais.Arestas direionadasArestas não direionadas devem ser tratadas omo um par de arestas direionadas, om sentidosopostos e mesmo usto. Esta abordagem exige um uidado espeial, pois atualizar o usto de umaaresta não direionada implia em alterar as duas respetivas arestas direionadas. Deste ponto emdiante, onsidera-se apenas grafos direionados.Existênia de aminhosPara que o algoritmo funione orretamente, é neessário que mesmo após uma remoção de vértiese arestas sempre haja um aminho orientado da raiz até ada vértie do grafo. Supõe-se ainda aexistênia prévia de uma árvore de aminhos mínimos. Ela desreve, para ada vértie do grafo, oaminho de menor usto partindo do vértie raiz. Dada a árvore de aminhos mínimos, aplia-se aografo um onjunto de perturbações, podendo onter inserção ou remoção de elementos, ou alteraçõesde ustos assoiados a elementos. Em seguida, o algoritmo desrito neste trabalho é exeutado pararealular a árvore de aminhos mínimos, restabeleendo, para ada vértie, o aminho de menorusto do vértie raiz até este vértie.2.2 Desrição do GrafoAssume-se as de�nições omuns da teoria de grafos. Além disso, apresentaremos algumas notaçõesespeí�as adotadas neste trabalho. Seja G = 〈V, A〉 um grafo direionado, formado pelos pelosonjuntos de vérties V e de arestas A. Seja t ∈ V um vértie difereniado, denominado raizou origem. De ora em diante, t representará sempre o vértie raiz. Os aminhos mínimos desejadospartem de t e terminam nos demais vérties.Para a ada aresta a ∈ A, denota-se por c(a) o usto inorrido ao perorrer a aresta a. Esrevemosque a aresta a sai do vértie start(a) e entra no vértie end(a). Para dois vérties v e w, a aresta
a, tal que v = start(a) e w = end(a), pode ser apresentada de forma suinta por avw. Para adavértie v ∈ V , c(v) denota o usto assoiado quando um aminho passa pelo vértie v. Sem perdade generalidade, c(t) = 0, onde t é o vértie raiz.Seja N ⊆ V um onjunto de vérties. De�nimos out(N) = { e ∈ N | start(e) ∈ N e end(e) /∈ N }omo sendo o onjunto de todas as arestas saindo de um vértie em N e entrando em vértiesde V −N . Analogamente, in(N) = { e ∈ N | start(e) /∈ N e end(e) ∈ N } é o onjunto de todas asarestas entrando em um vértie de N e saindo de um vértie de V −N . Esreve-se também out(v)e in(v), respetivamente, para out({v}) e in({v}) (�gura 1). Observe que os onjuntos in(·) e out(·)dependem somente da topologia do grafo e são independentes da árvore de aminhos mínimos. Elespermaneem inalterados após operações de alteração de usto em omponentes do grafo ou apósatualizações na árvore de aminhos mínimos. 7



out(v)

in(v)

v

Figura 1: Conjunto de arestas entrando e saindo em v

Ant(v)

Suc(v)

vFigura 2: Vértie anteessor e vértie suessor2.3 Operações sobre o GrafoIniialmente, trataremos apenas o aso de alterações sobre o usto de arestas.Seja Go o grafo original. Ele sofre um onjunto σ = {µ1, µ2, ...µh} de h perturbações simultâneassobre o usto das arestas, onde ada perturbação é representada por uma operação µi sobre o grafo.Sejam c(a) e c′(a), respetivamente, os ustos da aresta a antes e depois das operações desritaspor σ.Seja δ(a) = c′(a) − c(a) a diferença de usto aresta a. Se δ(a) > 0, então denominaremos a dearesta aumentada. Neste aso, usaremos a notação µ+(a, δ(a)). Se δ(a) < 0, denominaremos a dearesta diminuída. Neste aso, usaremos a notação µ−(a, δ(a)). Caso δ(a) = 0, então simplesmentehamaremos a de aresta inalterada, sem neessidade de notação adiional.2.4 Desrição da SoluçãoSeja To a árvore de aminhos mínimos assoiada ao grafo original Go, onde os aminhos são direio-nados da raiz t para os demais vérties do grafo. Denotamos por Gf o novo grafo resultante após ainserção de um onjunto de modi�ações. Assoia-se a Gf uma nova árvore de aminhos mínimos,
Tf . O algoritmo reebe omo entrada Go e To, além da lista de modi�ações sobre o grafo. Seuobjetivo é produzir Tf . A ada iteração o algoritmo trabalha sobre uma solução intermediária, Ta.No iníio, Ta é idêntia a To. Terminado o algoritmo, Ta representará Tf e, a ada iteração, oalgoritmo pode introduzir até uma modi�ação em Ta, omo veremos.Para um vértie w, o onjunto de anteessores de w na árvore atual Ta, simbolizado por Ant(w),8



Ant(v)

Suc(v)

v
V izSuc(v)V izAnt(v)Figura 3: Vizinho anteessor e suessoré o onjunto ontendo apenas um únio vértie, aquele que anteede w no aminho da raiz t até

w. Veja a �gura 2. Ou seja, para w ∈ V − { t }, Ant(w) = { v } sse existe avw ∈ Ta
1. E

Ant(t) = ∅. É laro que Ant(·) depende da árvore atual, Ta. Para não sobrearregar a notação,não estamos indiando a árvore Ta na notação Ant(·); isso deve �ar laro do ontexto. Ainda,por onveniênia, abusaremos da notação esrevendo Ant(w) para indiar o únio elemento desteonjunto. A vizinhança de anteessores de um vértie v, simbolizada por V izAnt(v), é o onjuntodos vizinhos alançados por uma aresta entrando em v e que não é aresta de Ta. Então, para v ∈ V ,
w ∈ V izAnt(v) sse existe awv ∈ A− Ta

2 Veja a �gura 3, onde as linhas sólidas indiam arestas de
Ta, e as linhas traejadas indiam arestas fora de Ta. Note que Ant(v) ∩ V izAnt(v) = ∅, para todovértie v. Os elementos de V izAnt(v) são importantes para o algoritmo, pois após uma modi�açãode ustos, podem servir omo anteessores alternativos de menor usto para v.O onjunto de suessores de um vértie v, simbolizado por Suc(v), é o onjunto de todos osvérties que têm { v } omo anteessor em Ta. Então, w ∈ Suc(v) sse Ant(w) = { v } (�gura 2).Se Suc(v) = ∅, então o vértie v é uma folha na árvore de aminhos mínimos. A vizinhança desuessores do vértie v, simbolizado por V izSuc(v), é o onjunto dos vizinhos alançados por umaaresta saindo de v e que não é aresta de Ta. Assim, para v ∈ V , w ∈ V izSuc(v) sse existe avw 6∈ Ta(�gura 3). Note que Suc(v) ∩ V izSuc(v) = ∅. Durante a exeução do algoritmo, uma redução dousto de v pode se propagar para a vizinhança V izSuc(v).A árvore de aminhos Ta é araterizada totalmente pela estrutura Ant(·). Com o progresso doalgoritmo, Ant(·) é ajustado em ada iteração, até re�etir a solução Tf , que representa a nova árvorede aminhos mínimos. Os onjuntos Ant(·), Suc(·), V izSuc(·) e V izAnt(·) dependem exlusivamenteda árvore de aminhos atual e, portanto, variam durante a exeução do algoritmo.Para um vértie v, C(v) representa o usto aumulado no aminho sobre a árvore Ta, da raiz taté o vértie v, utilizando o aminho araterizado por Ant(·). Este valor é onsiderado, durante aexeução do algoritmo, omo um limitante superior para o usto de um aminho mínimo. É laroque C(·) também depende da árvore atual, Ta.3 Algoritmo Dinâmio Simpli�adoUma implementação menos elaborada do algoritmo dinâmio poderia alular a nova árvore deaminhos mínimos em duas etapas. Na primeira, registraria as operações de usto das arestas erealularia os novos ustos dos aminhos mantendo a árvore da solução original, To.Como resultado, todos os vérties do grafo teriam em C(·) os ustos iniiais orretos dos aminhoindiado pela estrutura Ant(·) que desreve To, já levando em onsideração as modi�ações de ustos.1A notação avw ∈ Ta india que avw é aresta de Ta.2A notação A − Ta india o onjunto de arestas do grafo que não são arestas de Ta.9



Numa segunda etapa, o algoritmo relaxaria todas as arestas, de forma semelhante ao algoritmo deDijkstra. Obter-se-ia uma nova atribuição para Ant(·) representando uma nova árvore de aminhosmínimos, Tf , que re�etiria as modi�ações indiadas pelo onjunto de operações σ. Esta estraté-gia potenialmente perorrerá as arestas sem neessidade, onsiderando que o número de arestasalteradas é pequeno em relação ao número total de arestas.Existe uma estratégia mais e�iente apaz de realizar estas mesmas operações em uma úniaetapa, interagindo uma só vez sobre ada vértie do grafo e prourando evitar perorrer as arestasque não ontribuirão para minimizar aminhos afetados. Esta estratégia aplia duas heurístias. Aprimeira proura omitir a visita de arestas para evitar propagação desneessária de alterações deusto. A segunda é uma forma mais e�iente de gereniar a �la de vérties que serão seleionadospelo algoritmo para iniiar relaxações. Iniialmente, apresentaremos uma versão básia do algo-ritmo, onde estas heurístias são omitidas. Um algoritmo dinâmio mais e�iente, e que usa essasheurístias, será disutido mais adiante.3.1 Algoritmo de DijkstraO algoritmo de aminhos mínimos dinâmio proposto neste trabalho está baseado em uma apliaçãomais ampla de vários oneitos apresentados por Dijkstra [6℄. O algoritmo de Dijkstra determinauma árvore de aminhos mínimos do vértie raiz t até os demais vérties em um grafo direionadoe om ustos não negativos assoiados às arestas. Ele mantém para ada vértie v o usto C(v) domenor aminho onheido até o momento da raiz t até v. Iniialmente, este usto é zero para a raiz
t e �in�nito� para os demais vérties. O valor in�nito para C(v) sugere que ainda não se onhee umaminho até o vértie v. Após o término do algoritmo, o valor de C(v) será o usto de um melhoraminho da raiz t até v, ou in�nito se este aminho não existir.A operação básia do algoritmo de Dijkstra é a relaxação de uma aresta. A ada iteração, oalgoritmo esolhe um vértie v para o qual C(v) já india o usto de um aminho mínimo da raiz
t até um vértie v. Se existe uma aresta avw, saindo do vértie v e entrando em w, então podemosformar um aminho de v até w tomando o aminho mínimo da raiz t até v e terminando om aaresta avw. O usto deste novo aminho até w será C(v) + c(avw). Se este usto for menor queo usto do melhor aminho atual de t até w, C(w), então C(w) pode ser substituído pelo novovalor C(v) + c(avw) e v deve ser atribuído a Ant(w), passando v a ser o anteessor de w na novaárvore de aminhos. Se este não for o aso, ou seja, se C(w) ≤ C(v) + c(avw), então C(w) e Ant(w)permaneem inalterados. Essa deisão arateriza a relaxação da aresta avw.A relaxação de arestas é apliada até que todos os valores de C(·) apresentem o usto de umaminho mínimo para ada vértie, e Ant(·) re�ita a estrutura de uma árvore de aminhos mínimosno grafo. Em partiular, o algoritmo de Dijkstra é onstruído de tal forma que uma aresta avw érelaxada apenas uma vez e somente quando C(v) apresenta o valor mínimo. Isto garante que umaalteração de usto em um vértie será propagada somente uma vez para os vizinhos de v, de formaque o número de iterações do algoritmo é proporional ao número total de arestas no grafo.O algoritmo de Dijkstra também pode ser entendido lassi�ando-se os vérties em três onjun-tos: SC , SV e SN . O onjunto SC ontém o vérties onsolidados. Para v ∈ SC , o usto C(v) émínimo para os todos os aminhos da raiz t até o vértie v e que passem somente por vérties dopróprio onjunto SC . O onjunto SV ontém os vérties v para os quais é onheido um usto C(v)de um aminho, ainda não neessariamente mínimo, de t até v. Os demais vérties, para os quais
C(v) é �in�nito�, enontram-se no onjunto SN .Iniialmente, SC ontém somente a raiz t om usto zero, e SN ontém os demais vérties. Opróximo passo é relaxar todas as arestas atv saindo de t para vérties v em SN , movendo essesvérties de SN para SV . Em seguida, a ada iteração do algoritmo, um vértie v é movido de SVpara SC . Esse vértie v é esolhido entre aqueles em SV que apresentam o menor valor para C(v).Neste momento, o algoritmo de Dijkstra relaxa todas as arestas avw saindo de v. Se a relaxação10



da aresta avw atualiza o usto de w, então ou w está em SV e pode ter o valor de C(w) reduzidoonforme expliado anteriormente, ou w enontra-se em SN e é movido para SV sendo C(v)+c(avw)o novo valor de C(w). Se a relaxação de avw não atualiza o usto de w, então w está em SC , ou westá em SV om C(w) ≤ C(v) + c(avw).O algoritmo de Dijkstra explora a ordenação dos vérties segundo os ustos em C(v). A ordenaçãopermite prever, em ada iteração, o próximo vértie de SV que já apresenta em C(v) o usto de umaminho mínimo. Este é o vértie seleionado para ser movido de SV para SC .É interessante notar que, para um vértie w, na primeira vez que uma aresta entrando em w érelaxada, seja ela avw, oorre a primeira atribuição para C(w). Esta relaxação atribui C(v)+ c(avw)para C(w) e move w de SN para SV . A relaxação de uma outra aresta azw reduzirá ainda mais ovalor de C(w) somente se C(z) + c(azw) < C(w), mantendo w em SV .3.2 Estados dos VértiesA versão básia do novo algoritmo já é uma extensão do algoritmo de Dijkstra, e faz uso da noçãode estados, um rótulo atribuído aos vérties. Nesta versão simpli�ada do algoritmo dinâmio, osestados poderão assumir um dentre quatro valores: nV, Cr, C e Ce.Em partiular, os estados vão separar os vérties de SN em duas ategorias distintas. Um exemplosimples ilustrará a neessidade do uso de estados atribuídos aos vérties. A �gura 4 representa umgrafo iniial Go, junto om a árvore original, To.
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Figura 4: Um grafo e árvores iniiaisArestas sólidas estão em To, e os ustos das arestas e aminhos minimos são indiados por valorespróximos às arestas e aos vérties orrespondentes. Suponha que o usto da aresta atz foi reduzidopara 1 e o usto da aresta avw subiu para 20. A �gura 5 ilustra a situação.É óbvio que agora os ustos dos aminhos para z e w estão inorretos, não re�etindo ustosmínimos até esses vérties. Tampouo a árvore iniial india aminhos mínimos. Se o algoritmo deDijkstra fosse usado sem alterações, e levando-se em onta os novos valores de ustos nas arestas àmedida que o algoritmo progredisse, teríamos a situação da �gura 6, após relaxar as arestas atv e
atz.A próxima iteração do algoritmo de Dijkstra moveria o vértie z para SC , uma vez que C(z) <
C(v). É aqui que reside o problema. Ao mover z para SC , a aresta azw seria relaxada. Porém,
C(z) + c(azw) + δ(azw) = 1 + 15 + (15− 15) = 16. Como C(w) = 7 nesse instante, e 16 > 7, o usto11



v/5

w/7

5

20 15

t/0

1

SN

SV

SC

z/10

Figura 5: Após onsolidar a raizdo vértie w não seria alterado e o vértie z não seria onsiderado o novo anteessor de w na árvorede aminhos mínimos que está sendo realulada. No entanto, essa seria a atitude orreta, uma vezque o usto da aresta avw foi bastante aumentado, tornando o aminho para w através de v bemmais ustoso. Aliás, no instante em que a aresta azw é relaxada, o usto armazenado em C(w) nãoé sequer on�ável.A alteração proposta detetaria, durante o relaxamento da aresta azw, que w ainda não foi visi-tado, e designaria z omo um �anteessor andidato� para w, assoiando a esse anteessor andidatoo usto do novo aminho até w passando por z, ou seja 16. Mais ainda, w seria rotulado om umestado espeial para indiar que já dispõe de um anteessor andidato. Quando, por sua vez, a aresta
avw for relaxada, o algoritmo ompararia o usto do anteessor andidato, 16, om o novo usto doaminho passando por v, ou seja C(v) + c(avw) + δ(avw) = 5 + 2 + (20 − 2) = 25. Nesse ponto, oalgoritmo pereberia que o anteessor andidato ofereeria um aminho melhor até w e alteraria aestrutura da árvore atual, Ta, de forma a oloar z omo o anteessor de w em Ant(w).Vérties onsolidadosDe�ne-se o onjunto SC , dos vérties ujo estado é C. A�rma-se que, para v ∈ SC , o usto C(v) émínimo em relação a todos aminhos da raiz t até v, e que sejam formados apenas por vérties doonjunto SC .Vérties erti�adosDe�ne-se o onjunto SV , dos vérties ujo estado é Ce. O usto assoiado a um vértie v em SV jáserá on�ável, ou seja, orresponderá ao usto do aminho atual da raiz t até v, já onsiderando asalterações de ustos apliadas a Go.Vérties não erti�adosDe�ne-se o onjunto SN , dos vérties ujo estado é nV ou Cr. Vérties nesse onjunto, se rotuladosomo nV, ainda não foram visitados. Se rotulados omo Cr já foram visitados, mas o usto do12



v/5

w/7

5

20 15

t/0

1

SN

SV

SC

z/1

Figura 6: Após onsolidar a raiz, e os vérties v e zaminho não é on�ável.3.3 Desrição do AlgoritmoO algoritmo dinâmio é onstruído sobre a premissa de que, após as modi�ações nos ustos dasarestas, a nova solução Tf manterá uma forte semelhança om a solução original To e, portanto,permitirá o reaproveitamento signi�ativo de subgrafos de To para obter Tf .IniializaçãoA iniialização dos onjuntos SC , SV e SN é semelhante àquela presrita pelo algoritmo de Dijkstra.O onjunto SC ontém somente a raiz t, om estado C. O onjunto SV omeça vazio. Os demaisvérties enontram-se no onjunto SN , todos om estado nV. À estrutura Ant(·) reebe iniialmentea mesma árvore de aminhos da solução original To. Diferentemente do algoritmo de Dijkstra, queatribui �in�nito� para C(·), o algoritmo dinâmio iniia o usto dos aminhos de aordo os valorespresentes na árvore original To.O algoritmo dinâmio tenta amortizar o usto de manipulação da �la ordenada de vérties aoreaproveitar os ustos da solução original. Pelo fato de assumir a árvore original na iniialização oalgoritmo assume uma situação otimista na qual espera relaxar somente as arestas To.RelaxaçãoA operação básia do algoritmo dinâmio ontinua sendo a relaxação de arestas. A ada iteração doalgoritmo, o vértie v em SV que apresenta o menor valor para C(v) tem o seu estado troado de Cepara C. Esta operação efetivamente move v de SV para SC e é hamada de onsolidação do vértie
v. Após onsolidar um vértie v, o algoritmo dinâmio relaxa as arestas avw saindo de v.Suponha que existam as arestas avw e azw, onde a primeira é a aresta inidente em w na soluçãooriginal To, e a segunda é uma outra aresta inidente em w. Suponha que a aresta azw é relaxadaantes que a aresta avw. No algoritmo de Dijkstra, a relaxação de azw moveria o vértie w para SV , eajustaria os valores de Ant(w) e de C(w) de modo a re�etir a melhor opção para w nesse momento.13



No algoritmo dinâmio isso não oorre. Nesse instante, se tivermos C(w) > C(z) + c(azw) + δ(azw),então o vértie z passa a ser o anteessor andidato do vértie w, o usto C(z)+ c(azw)+ δ(azw)passa a ser o usto andidato do vértie w, e o estado do vértie w passa de nV para Cr. Noteque w ainda permanee no onjunto SN . Os valores para o anteessor andidato e seu usto sãoarmazenados em estruturas auxiliares: CC(·) e em AntC(·), respetivamente. Essas estruturas sãodistintas de C(·) e de Ant(·), de forma que atribuições a CC(·), ou a AntC(·), não alteram a árvoreatual, Ta. É importante notar que, na árvore atual Ta, o aminho da raiz t até o vértie w aindatermina na aresta avw. Se esta aresta ainda não foi relaxada, então o usto armazenado em C(w)pode não re�etir o usto real do aminho de t até w na árvore atual Ta, em partiular por onta dealguma alteração no usto da própria aresta avw. Nessa situação, dizemos que o usto C(w) é nãoon�ável. Note, porém, que todo usto armazenado em CC(w) sempre re�ete orretamente o ustode um aminho da raiz t até w. Entretanto, enquanto a aresta avw não for relaxada esse aminhonão oinide om o aminho de t até w na árvore Ta. Em partiular, a última aresta do aminhoalternativo, azw, não está em Ta.À medida em que outras arestas inidentes em w, distintas de avw, forem sendo relaxadas, oanteessor andidato e seu usto podem ser atualizados. Eventualmente, a aresta avw é relaxada.Nesse instante, omparam-se os valores de CC(w), se houver, om C(v)+ c(avw)+ δ(avw). O menorvalor é seleionado e só então são atualizados os valores de C(w) e de Ant(w), se for o aso. Issofeito, o vértie w é rotulado om o estado Ce e é movido de SN para SV , sendo essa operação tambémhamada de erti�ação do vértie w. As poteniais atualizações de C(w) e de Ant(w) podem alterara árvore atual. De qualquer forma, alterando ou não esses valores, após a operação de erti�ação dovértie w o usto em C(w) garantidamente passa a re�etir o usto do aminho da raiz t até o vértie
w na árvore atual, Ta, já levando em onta todas as alterações de ustos nas arestas desse aminho.Nessa situação, dizemos que o usto C(w) é on�ável. Se existirem evidênias para um vértie em
SN e om estado Cr, de que o aminho através do anteessor andidato apresentará usto menor queo aminho através do anteessor atual, então a erti�ação de v pode ser ignorada, simplesmentesubstituindo Ant(v) e C(v) por AntC(v) e CC(v).Uma vez movido para o onjunto SV , o vértie w terá um omportamento semelhante ao que teriano algoritmo de Dijkstra, eventualmente entrando para o onjunto SC . Nesse momento, onsolida-seo vértie w, e o valor do seu usto, armazenado em C(w), passa a re�etir o usto de um aminhomínimo da raiz t até este vértie, no grafo Gf .PropriedadesObserva-se as seguintes propriedades, enuniadas aqui para reforçar a intuição do leitor aera dofunionamento do algoritmo:
• Para um vértie v em SC , o valor de C(v) é mínimo e on�ável. Uma vez no onjunto SC , ousto C(v) e o aminho da raiz t até o vértie v não serão mais modi�ados durante todo oresto da exeução do algoritmo.
• Para um vértie v em SV , o valor C(v) é on�ável e serve omo limitante superior para o ustodo novo aminho mínimo da raiz t até v na árvore �nal Tf .
• O aminho em Ta, da raiz t até um vértie v em SV , será sempre formado por uma seqüêniade vérties em SC e terminando om o vértie v.
• Sempre teremos SC ∪ SV ∪ SN = V , om SC , SV e SN dois a dois disjuntos.
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Figura 7: Algoritmo Dinâmio de Caminhos MínimosProedure AlgoritmoDinâmioData: Ant(·) e C(·) da solução To anteriorResult: Ant(·) e C(·) atualizados para a nova solução TfIniializaao(To)1 /* Consolida a raiz */AtualizaSuessores(t)2 RelaxaVizSuessora(t)3
E(t) ← C4 /* Iteração de onsolidação e erti�ação de véries: */Q ← V − {t}, (ordem resente por min{C(·), CC(·)})5 enquanto Q 6= ∅ faça6

v← Extrai(Q) /* Retira de Q o vértie om menor valor para C(·) */7 se E(v) 6∈ {nV, C} então8 se E(v)= Cr então9
Ant(v) ← AntC(v)10
C(v) ←CC(v)11 AtualizaSuessores(v)12 RelaxaVizSuessora(v)13

E(v) ← C14Fila de Ordenada de VértiesDe forma semelhante ao algoritmo de Dijkstra, a simpli�ação do algoritmo dinâmio utiliza uma �lapara determinar o próximo vértie, ordenada de aordo om as estimativas de usto dos aminhos.A ada iteração, o vértie de menor estimativa de usto é extraído da �la.Como ada vértie está assoiado a dois valores, o usto (originário do usto do aminho originalou realulado ao erti�ar o vértie) e o usto andidato (atribuído por arestas relaxadas antes deerti�ar o vértie), a �la de vérties deve onsiderar ambos para determinar a ordenação.Se existe um anteessor andidato que resulta em um aminho de menor estimativa de usto, entãoo vértie v deve ser ordenadado om o usto andidato CC(v), aso ontrário, om a estimativa C(v).A �la de vérties deve ser ordenada de aordo om min{C(·), CC(·)}.Enquanto o usto do aminho de um vértie apresentar um valor não on�ável (seu estado é nV),ele poderá apresentar um valor de C(·) abaixo do valor de seu verdadeiro aminho mínimo. Talvez,ele seja extraído preipitadamente da �la om estado nV. Neste aso, o algoritmo ignora o vértie,pois ele será re-inserido novamente na �la quando for relaxado pela primeira vez om um usto devalor on�ável ou om um usto andidato (ou seja, estado Cr).Possívelmente, o vértie é extraído da �la utilizando o valor do usto andidato e om estado Cr.Sabemos que a erti�ação do vértie será om um valor mais alto que o usto andidato. Nesteaso, podemos onsolidar adiantadamente o vértie, a neessidade de erti�a-lo primeiro.3.4 Pseudo Código para o Algoritmo BásioVeja a �gura 7. O algoritmo iniia hamando o proedimento Iniializaao (linha 1) para atribuirvalores às estruturas de dados do algoritmo, baseando-se na solução iniial To. Em seguida, os15



Figura 8: Algoritmo Dinâmio de Caminhos MínimosProedure Iniializaao(To)
Ant(·)← anteessores de To1
C(·)← ustos dos aminhos de To2 para ada v ∈ V faça AntC(v) ← ∅ ; CC(v) ←C(v)3 para ada v ∈ V − {t} faça E(v) ← nV4
E(t) ← Ce5vérties suessores de t, na árvore Ta, são visitados (linha 2). O próximo passo visita os vérties navizinhança de suessores de t (linha 3) e, no passo seguinte, a raiz é onsolidada (linha 4). Destaforma, o algoritmo dinâmio onsolida a raiz t em primeiro lugar. Se a raiz t fosse onsolidada nasdemais iterações, o algoritmo poderia extrair de SV , erroneamente, um outro vértie z om C(z) = 0antes de extrair a raiz t.O algoritmo dinâmio prossegue iterativamente, onsolidando um vértie de ada vez (linhas 6� 14). O algoritmo opera om auxílio da estrutura Q, que ordena os vérties de forma resentesegundo valores de C(·) e C(·). A ada passo, o algoritmo retira de Q o vértie de menor valor daestimativa de usto (linha 7). Vérties marados om estado nV ou C são simplesmente ignorados.O estado C sinaliza que o vértie já está onsolidado, apresentando valor orreto para um aminhode usto mínimo e, portanto, não faz sentido onsolida-lo novamente. Um vértie om estado nVapresenta usto de valor ainda não on�ável, que re�ete o usto do aminho mínimo antes dasperturbações sobre ustos de arestas terem sido apliadas. Ele será ignorado neste momento eadiionado novamente à estrutura Q pelo proedimento RelaxaVizSuessora.Vérties marados om estado Cr (linha 9) já apresentam um usto on�ável, pois têm umanteessor andidato. Nesses asos, o vértie é erti�ado e a estrutura da árvore é modi�ada(linhas 9 � 11).A relaxação das arestas saindo de v é delegada para os dois proedimentos hamados nas linhas12 e 13. O primeiro, AtualizaSuessores(v), erti�a vérties suessores de v em Ta, relaxandoas arestas para suessores de v. O proedimento RelaxaVizSuessora(v) relaxa as demais arestas,inidentes em elementos da vizinhança de suessores de v.Na linha 14, o vértie v é onsolidado. Neste momento, garante-se que o usto do aminho, em

Ta, da raiz até v é mínimo, e não sofrerá alterações nas próximas iterações do algoritmo.IniializaçãoO pseudoódigo do proedimento Iniializaao é mostrado na �gura 8. Ele reebe omo parâmetroa solução To e iniializa as variáveis utilizadas pelo algoritmo dinâmio.A solução Ta, araterizada por Ant(·) e C(·) reebe uma ópia de To (linhas 1 � 2). Em seguida,o armazenamento para anteessor e usto andidato é riado (linha 3). Finalmente, mara-se todosos vérties, exeto a raiz t, om o estado nV (linha 5), indiando que eles não foram erti�ados, nempossuem anteessor andidato, e portanto pertenem ao onjunto SN .Certi�açãoO pseudoódigo do proedimento AtualizaSuessores é mostrado na �gura 9. Ele reebe omoparâmetro o vértie v. Seu objetivo é erti�ar o usto de ada um dos vérties que na árvoreatual Ta são suessores de v. 16



Figura 9: Atualização de vértie suessorProedure AtualizaSuessores(v)Data: Vértie vResult: Perorre os suessores de v na árvore Ta, erti�ando esses vértiespara ada w ∈ Suc(v) faça1 se E(w) = C então reiniia no passo 12 /* Custo on�ável através da aresta avw */ ← C(v) + c(avw) + δ(avw)3 se E(w) = Cr e CC(w) <  então4 /* Já existe anteessor andidato de menor usto para o suessor w. */
Ant(w) ← AntC(w)5
C(w) ←CC(w)6 senão7
C(w) ←8

E(w) ← Ce9 Corrige a posição de w em Q, aso w esteja em Q, ordenado por min{C(·), CC(·)})10 O algoritmo ignora os vérties w já onsolidados (linha 2), pois seu usto mínimo já é onheidoatravés de outro aminho. Em seguida, o proedimento alula o usto on�ável do vértie suessor w(variável , linha 3), onsiderando o aminho através de v. Se já existe um anteessor andidato para
w através do qual é possível obter um aminho de usto menor que através de v, o proedimentorede�ne o anteessor de w omo sendo este anteessor andidato (linhas 4 � 6). Caso ontrário,apenas atualiza o valor do aminho (linha 8). Finalmente, w é erti�ado, tendo seu estado maradoomo Ce.Se w pertene à �la Q, então sua posição preisa ser orrigida, para manter a ordenação de Qem relação à min{C(·), CC(·)}. Caso ontrário, w é inserido na devida posição (linha 10).RelaxaçãoO proedimento RelaxaVizSuessora, ujo pseudoódigo é mostrado na �gura 10, reebe omoparâmetro um vértie v. Os elementos da vizinhança suessora V izSuc(v) são visitados para deter-minar se v serve omo vértie anteessor que resulta em um aminho de usto menor. Primeiro, oalgoritmo determina o onjunto N , que ontém a vizinhança suessora de v (linha 1).Para ada vértie w em N , o algoritmo alula o usto para o aminho alternativo através dovértie v (linha 3). Se o vértie w apresenta estado nV, então seu usto, potenialmente, ainda nãore�ete o usto real do aminho da raiz até w, após as perturbações de ustos sobre as arestas dografo. Portanto, ainda não é possível avaliar se o aminho através de v apresenta uma estimativavantajosa. O vértie v é armazenado omo anteessor andidato, o usto  omo usto andidato de
w e o estado de w passa a ser Cr (linhas 4 � 7).Se w já foi visitado (possui um anteessor andidato e seu estado é Cr), então v substitui o atualanteessor andidato somente se  apresenta valor menor que o usto andidato atual (linhas 8 �11).Vérties onsolidados são ignorados (linha 13).Resta a possibilidade de w já ser erti�ado. Nesses asos, isto é, quando seu estado é Ce, oproedimento substitui o anteessor de w por v (linhas 16 � 17) somente se isso resulta em um17



Figura 10: Relaxação de vizinho suessorProedure RelaxaVizSuessora(v)Data: Vértie vResult: Visita a vizinhança suessora de v, i.e., suessores que não estão na árvore Ta./* Determinar os vizinhos que devem ser visitados */
N ← V izSuc(v)1 /* Veri�a se existe a possibilidade do vizinho reduzir o usto através de v */para ada w ∈ N faça2  ← C(v) + c(avw) + δ(avw)3 se E(w) = nV então4 /* O vértie v torna-se anteessor andidato. */

E(w) ← Cr5
CC(w) ← 6
AntC(w) ← v7 senão, se E(w) = Cr então8 se  < CC(w) então9 /* O vértie v substitui o anteessor andidato. */

CC(w) ← 10
AntC(w) ← v11 senão, se E(w) = C então12 reiniia om o próximo vértie de N13 senão14 /* Estado de w é Ce */se  < C(w) então15 /* Relaxa normalmente a aresta avw. */
C(w) ← 16
Ant(w) ← v17 Corrige a posição de w em Q, aso w esteja em Q, ordenado por min{C(·), CC(·)})18
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aminho de usto menor da raiz t até o vértie v (linha 15).Se w pertene à �la Q, então sua posição preisa ser orrigida, para manter a ordenação de Qem relação à min{C(·), CC(·)}. Caso ontrário, w é inserido na devida posição (linha 18).3.5 Formalização dos Estados de VértieO algoritmo utiliza o estado do vértie para determinar a estratégia da relaxação de arestas. Nestaseção, disute-se em detalhes os estados possíveis para um vértie v. A ondição desreve quando ovértie deve ser atribuído ao estado e a onseqüênia desreve omo o vértie será tratado uma vezque ele assume o estado.Os estados e suas propriedades estão desritos a seguir:
• Não Visitado (nV): O vértie v está no onjunto SNCondição: O vértie v nuna foi visitado através de uma relaxação (implementada pelasfunções RelaxaVizSuessora e AtualizaSuessores). Para o vértie v, onhee-se somenteo aminho e o respetivo usto para a solução original To antes, desonsiderando as operações σque afetam o usto das arestas.Conseqüênia: O valor de C(v) não é on�ável e não poderá ser utilizado pelo algoritmopara relaxar uma aresta avw para um vizinho w.
• Candidato à Relaxação (Cr): O vértie v está no onjunto SNCondição: O vértie v está no onjunto SN , mas já foi visitado por uma relaxação (maispreisamente, pela função RelaxaVizSuessora). Além do aminho da solução original To,onhee-se também um aminho alternativo até v, através do anteessor andidato AntC(v).Conseqüênia: O valor de C(v) não é on�ável e não poderá ser utilizado pelo algoritmo pararelaxar uma aresta avw para um vizinho w. O anteessor andidato, que oferee o aminho al-ternativo, está armazenado em AntC(·). O usto do aminho alternativo é dado por CC(v). Oalgoritmo ainda não tem informação su�iente para deidir qual destas duas opções representao aminho de menor estimativa de usto. A deisão sobre adotar ou não o vizinho omo ante-essor �a adiada até o momento quando o algoritmo obtiver a estimativa de usto atualizadodo vértie através de Ant(v).
• Certi�ado (Ce): É o estado dos vérties ompondo o onjunto SV .Condição: O vértie v está no onjunto SV e foi visitado pela função AtualizaSuessores.No entanto, ainda não é possível a�rmar se o usto do aminho até v é mínimo.Conseqüênia: O valor de C(v) é on�ável e poderá ser utilizado pelo algoritmo para relaxaruma aresta avw para um vizinho w. Veremos que os vérties anteessores situados no aminhoda raiz t até v também apresentam estado C.
• Consolidado (C): É o estado dos vérties ompondo o onjunto SC .Condição: O vértie já foi erti�ado e é possível omprovar que o valor de C(v) é igual aovalor de um aminho mínimo.Conseqüênia: Como o usto do aminho é mínimo em v, nenhum outro vizinho será apazde atribuir uma estimativa de usto menor. O Anteessor Ant(v) e o estado E(v) não sofremmais alterações. De fato, o vértie om estado C nuna mais será analisado pelo algoritmo. Éo estado dos vérties, após a exeução do algoritmo. Veremos que o estado do anteessor em

Ta também é onsolidado. 19
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Figura 11: Caminhos P e Q de t para v e w3.6 Condições para Relaxação de ArestasSejam v e w dois vérties adjaentes no grafo através da aresta avw. Em outras palavras, ou v é umvértie anteessor de w, ou é vizinho anteessor. Conforme a �gura 11, sejam, respetivamente, P e
Q os aminhos de v e w até a raiz t, om usto C(v) e C(w).Deseja-se estabeleer ondições que ajudem a prever se o vértie w reduziria sua estimativa deusto atual C(w) aso assumisse v omo anteessor.Será disutido na seção 5 que a omplexidade do tempo de exeução depende do número dearestas e vérties visitados. Com auxílio de ondições neessárias e ondições su�ientes é possívelmelhorar e�iênia do algoritmo om auxílio de uma heurístia que proura evitar operações derelaxar arestas.Uma ondição neessária, quando satisfeita para uma aresta avw, revela a possibilidade do ami-nho da raiz t até o vértie v, estendido pela aresta avw, reduzir o usto do aminho atual do vértie
w. É um indíio que o algoritmo deve relaxar a aresta, mas não uma garantia que isto reduzirá ousto do aminho até w. Quando nenhuma ondição neessária é satisfeita para uma aresta avw,este fato sugere (mas não garante) que não existe um aminho mínimo ontendo a aresta avw. Oalgoritmo dinâmio da seção 4 utiliza este fato para eonomizar passos do proessamento. É im-portante ressaltar que se trata de uma heurístia onstruída sobre deisões otimistas, que podemestar equivoadas. Este algoritmo dinâmio será apaz de reonheer asos quando erra para entãoorrigir a deisão.Uma ondição su�iente é um fato ainda mais restrito. Se satisfeita para uma aresta avw, garantesem veri�ar a ondição da proposição 3.1, que o aminho da raiz t até v, estendido pela aresta avw,reduz o usto do aminho atual de w.Proposição 3.1 (Condição trivial, neessária e su�iente) Se C(v)+c(avw)+δ(avw) < C(w),então w reduz o valor da estimativa de usto C(w) ao adotar v omo anteessor.É importante que, ao realizar a omparação, os vérties v e w estejam erti�ados, ou seja,apresentem as estimativas de usto de aminho C(v) e C(w) om valores on�áveis de aordo omas perturbações sofridas pelo grafo.A ondição trivial da proposição 3.1 permite estabeleer as seguintes ondições su�ientes:Proposição 3.2 (Condição su�iente) Seja um vértie w para o qual vale: E(w) = Cr, w éreém extraído da �la Q e AntC(w) = wac. Então os vérties w e wac satisfazem a ondição trivialda proposição 3.1.Seja wa = Ant(w) e awac a aresta entre w e wac. Então C(wa) > C(wac) + c(awac) + δ(awac).Se não fosse, então wa seria extraído da �la Q antes de wac.20



Extrair o vértie om estado Cr, garante-se a relaxação da aresta wa reduz a estimativa de ustodo aminho até w. Por aaso, este aminho também é mínimo, motivo pelo qual o algoritmo tambémonsolida o vértie.Proposição 3.3 (Condição su�iente) Seja w um vértie para o qual vale: E(w) = Ce, AntC(w) =
wac e C(wac) + c(awac) + δ(awac) < C(w). Então w e AntC(w) satisfazem a ondição trivial daproposição 3.1.Esta é a deisão de manter o anteessor ao erti�ar um vértie que já possui um anteessorandidato.4 Algoritmo dinâmioEsta seção apresenta omo obter o algoritmo dinâmio, baseando-se na desrição do algoritmo sim-pli�ado da seção anterior.Os oneitos omo onsolidar vérties, erti�ar suessores, anteessor andidato e usto an-didato são mantidos do algoritmo simpli�ado. O oneito de �estado� de um vértie preisa serrede�nido, pois ele servirá também omo memória de deisão para heurístia que relaxa as arestas.O algoritmo dinâmio parte do pressuposto que uma quantidade relativamente pequena de vér-ties será afetada, e dessa forma busa relaxar primeiro as arestas da própria solução original,relaxando as demais somente se neessário. Em espeial, o algoritmo dinâmio tentará evitar rela-xar arestas que resultarão na atribuição de anteessores andidatos. São de�nidas novas ondiçõesneessárias e ondições su�ientes para suportar as deisões do algoritmo dinâmio.Os ustos da solução original To servirão para aelerar a manipulação da �la de vérties. Espera-se que a atribuição dos novos anteessores afete pouos vérties e é razoável que um onjunto pequenode vérties altere os ustos dos aminhos. Desta forma, é importante reaproveitar a ordenação devérties obtida pelo álulo da árvore de aminhos original To.4.1 Estados dos VértiesOs novos estados para o algoritmo dinâmio estão desritos a seguir:
• Não Visitado (nV): Igual ao algoritmo simpli�ado.
• Candidato à Relaxação (Cr): Igual ao algoritmo simpli�ado.
• Consolidado (C): Igual ao algoritmo simpli�ado.
• Certi�ado (Ce): O algoritmo dinâmio não possui mais o estado Ce. Ele é substituído porestados espeí�os (O, A, D, AD e R), desritos a seguir.
• Original (O): O vértie v está no onjunto SV , manteve seu aminho original de To e aestimativa de usto C(v) não se alterou em relação a To.Condições:

• O aminho da raiz t até v está inalterado, permanee igual ao da solução original To.
• Não existe aresta om usto aumentado no aminho.
• Não existe aresta om usto diminuído no aminho.
• A estimativa de usto C(v) está inalterada, permanee igual a da solução original To.
• Não existe vizinho anteessor onsolidado onheido apaz de melhorar a estimativa deusto do vértie v. 21



Por indução, é fáil onluir se um vértie v apresenta estado O, então todos os vérties ante-essores situados no aminho da raiz t até v também apresentam estado O.Conseqüênia: O usto do aminho pode ser reduzido somente através de um aminho pelovizinho anteessor que tenha diminuído sua estimativa de usto em relação a solução original To.
• Aumentado (A): O vértie v está no onjunto SV , manteve seu aminho original de To, masa estimativa de usto C(v) aumentou em algum treho do aminho.Condições:

• O aminho da raiz t até v está inalterado, permanee igual ao da solução original To.
• Existe pelo menos uma aresta om usto aumentado no aminho.
• Não existe aresta om usto diminuído no aminho.
• A estimativa de usto C(v) é maior que a da solução original To.
• Não existe vizinho anteessor onsolidado onheido apaz de melhorar a estimativa deusto do vértie v.Conseqüênia: O usto do aminho pode ser (potenialmente) reduzido por qualquer vizinhoanteessor.

• Diminuído (D): O vértie v está no onjunto SV , manteve seu aminho original de To, mas aestimativa de usto C(v) diminuiu em algum treho do aminho.Condições:
• O aminho da raiz t até v está inalterado, permanee igual ao da solução original To.
• Não existe aresta om usto aumentado no aminho.
• Existe pelo menos uma aresta om usto diminuído no aminho.
• A estimativa de usto C(v) é menor que a da solução original To.
• Não existe vizinho anteessor onsolidado onheido apaz de melhorar a estimativa deusto do vértie v.Conseqüênia: O vértie pode (potenialmente) reduzir o usto de aminho de vizinhossuessores.

• Aumentado e Diminuído (AD): É uma ombinação dos dois estados anteriores. O aminhopermaneeu igual ao original, mas a estimativa de usto C(v) é diferente (não se sabe se maiorou se menor que da solução original To).Condições:
• O aminho da raiz t até v está inalterado, permanee igual ao da solução original To.
• Existe pelo menos uma aresta om usto aumentado no aminho.
• Existe pelo menos uma aresta om usto diminuído no aminho.
• A estimativa de usto C(v) é diferente que a da solução original To.
• Não existe vizinho anteessor onsolidado onheido apaz de melhorar a estimativa deusto do vértie v.Conseqüênia: Como não é possível a�rmar se a estimativa de usto efetivamente aumentouou diminuiu, é neessário ombinar as propriedades dos estados A e D. O usto do aminhopode (potenialmente) ser reduzido por qualquer vizinho anteessor. O vértie pode (poteni-almente) reduzir o usto de aminhos de vizinhos suessores.

• Relaxado (R): O vértie v está no onjunto SV , o aminho até a raiz foi modi�ado, e dessaforma onseguiu reduzir o valor de sua estimativa de usto. O desvio do aminho originaloorre sempre através de uma aresta relaxada.Condições: 22



• Algum vértie no aminho da raiz t até v troou de anteessor, de forma a reduzir suaestimativa de usto.
• Não existem restrições quanto: à existênia de arestas aumentadas ou reduzidas nesteaminho, ao novo valor da estimativa de usto C(v) e à existênia ou não de vizinhosanteessores onsolidados onheidos apazes de melhorar o usto do vértie v.Conseqüênia: O vértie (potenialmente) reduziu sua estimativa de usto, mas não é pos-sível a�rmar se ela aumentou ou diminuiu. O usto do aminho pode ser (potenialmente)reduzido por qualquer vizinho anteessor. O vértie pode (potenialmente) reduzir o usto deaminho de vizinhos suessores.4.2 Condições para Relaxação de ArestasSerão apresentadas novas proposições interessantes para o algoritmo, deorrentes da lassi�açãodos estados em A, D, AD e R. Sejam v e w dois vérties adjaentes no grafo através da aresta avw.Em outras palavras, ou v é um vértie anteessor de w, ou v é vizinho anteessor de w.Proposição 4.1 (Condição neessária) Se δ(avw) < 0, independente dos estados de w e v, então

avw pode ser relaxada.Uma forma para satisfazer a ondição da proposição 3.1 é atribuir um valor su�ientementenegativo para δ(avw), que é a variação de usto da aresta avw. Portanto, δ(avw) < 0 é uma ondiçãoneessária, porém não su�iente.Proposição 4.2 (Condição neessária) Se E(w) ∈ { A, AD, R }, independente dos estados de w,então avw pode ser relaxada.Outra forma para satisfazer a ondição da proposição 3.1 é aumentar su�ientemente o valorde C(w). Isto oorre, por exemplo, se o aminho da raiz t até w, diferente do aminho de v, ontémuma aresta que aumentou onsideravelmente seu usto.Os estados A e AD em w garantem a existênia de pelo menos uma aresta de usto aumentado.Se o aminho de w sofreu alguma alteração, então o estado será R, e mesmo assim, o novo aminhopode apresentar usto maior que o aminho original, que também arateriza uma possibilidade desatisfazer a ondição apresentada na proposição.Proposição 4.3 (Condição neessária) Se E(v) ∈ { D, AD, R }, independente do estado de w,então avw pode ser relaxada.A tereira possibilidade de atender a ondição da proposição 3.1 é diminuir su�ientemente ovalor de C(v). Tipiamente, o aminho de v reduziu seu usto devido a uma aresta ujo ustodiminuiu su�ientemente ou a um vértie que troou de anteessor, reduzindo assim a estimativa deusto de todo o aminho. Estes asos orrespondem aos estados D ou AD e RAs ondições su�ientes são muito pareidas om as desritas para o algoritmo simpli�ado, naseção 3.6. A proposição 3.2 ontinua válida. Já a proposição 3.3 exigirá uma pequena adaptação,simplesmente troando Ce por O, A, D, AD ou R.4.3 Arestas agendadas para relaxaçãoO algoritmo dinâmio utiliza uma estrutura de dados denominada arestas agendadas para relaxação,simbolizada por Ag(·). Para ada aresta avw, Ag(avw) ∈ {sim, não}. O algoritmo dinâmio atribui
Ag(avw) = sim quando há neessidade de relaxação da aresta em futuras iterações. Ele utiliza umaheurístia para optar por omitir a relaxação de arestas, exeto quando maradas em Ag(·).23



Denomina-se vizinhança aumentada, simbolizada por SucAum(v), o onjunto de vizinhos sues-sores de v que apresentam estado A, AD ou R. A vizinhança aumentada ontém os vérties que,potenialmente, aumentaram de usto e assim satisfazem a ondição da proposição 4.2.Denomina-se vizinhança diminuída, simbolizada por SucDim(v), o onjunto de vizinhos suesso-res de v que são alançados através de uma aresta diminuída (dada pela operação µ−(avw, δ(avw)) ∈
σ). A vizinhança diminuída está relaionada à proposição 4.1.Para avaliar as ondições das proposições 4.1 e 4.2, será importante determinar rapidamente osvizinhos suessores de um vértie v ujos aminhos podem ter seu usto aumentado ou diminuído.Não é permitido veri�ar todos os vizinhos suessores através de visitas, uma vez que tal proedi-mento seria tão aro quanto relaxar todas as arestas suessoras, justamente a operação que se desejaevitar para melhorar a e�iênia do algoritmo dinâmio.As estruturas SucAum(v) e SucDim(v) representam araterístias dinâmias do grafo, que nãodepende apenas a topologia do grafo, mas também a iteração atual do algoritmo dinâmio. Éneessário estabeleer um proedimento simples e e�iente para determinar estas araterístias.O oneito de arestas agendadas será utilizado om este propósito. Primeiro, antes da exeuçãodo algoritmo dinâmio, todas as arestas diminuídas são maradas em Ag(·). Isto garante que elasserão relaxadas on�rme a proposição 4.1.Proposição 4.4 Para uma aresta avw, Ag(avw) = sim se µ−(avw, δ(avw)) ∈ σ.Desta forma, os vérties do onjunto SucDim(v) estão entre os vérties alançados através dearestas maradas em Ag(·)São maradas em Ag(·) as arestas que entram em um vértie erti�ado ujo aminho poteni-almente aumentou sua estimativa de usto. Isto orresponde aos vérties de estado A, AD e R.Proposição 4.5 Se o vértie v é erti�ado om estado A, AD ou R, então para awv ∈ in(v),
Ag(awv) = sim.Note que são maradas as arestas que saem de w e entram em v. Quando o vértie w foronsolidado, ele relaxará as arestas suessoras, ou seja, que saem de w. O vértie v ∈ SucAum(w)está ontido no onjunto de vérties alançados através de arestas maradas em Ag(·).Utilizando a mesma �gura 12 para ilustrar uma outra situação, seja um vértie v om estado A,AD ou R, e a sub-árvore Sv, om raiz em v, da árvore de aminhos atual Ta. Quando é onsolidado umvizinho anteessor z de um vértie w ∈ SN , e se o aminho original da raiz t até w ontém uma arestaaumentada, então a aresta azw deve ser relaxada devido à proposição 4.2. Os vérties do onjunto
SN não nos permitem determinar se a estimativa de usto de seu aminho pode ter aumentado, umavez que os estados Cr e nV informam que os valores de usto não são on�áveis. Todavia, o algoritmodinâmio deverá garantir que a aresta azw será relaxada. Se a heurístia omitisse a aresta, então oalgoritmo falharia aso ela pertença a um aminho mínimo.Todos os vérties de Sv são onsiderados vérties que potenialmente aumentaram a estimativade usto de seu aminho. Para ada vértie w ∈ Sv, é neessário adiionar w ao onjunto SucAum(z)para todos os vérties z que são vizinhos anteessores de w.Proposição 4.6 Se o vértie v é erti�ado om estado A, AD ou R, então para ada w ∈ Sv,
azw ∈ in(w), Ag(azw) = sim.Não é orreto simplesmente estender a proposição 4.5 para também tratar igualmente os vértiesde Sv. Considerando mais uma vez a �gura 12, ao onsolidar um vértie z, pode oorrer que umvizinho suessor w pertença a Sv e onde v seja um vértie que será erti�ado om estado A, AD.Supondo que v ainda não foi erti�ado, pois a estimativa de usto de seu aminho aumentou e24
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SvFigura 12: Sub-árvore Sv om raiz em vsupera o valor da estimativa de z, então todos os vérties de Sv apresentarão estado nV ou Cr. Aondição da proposição 4.5 (na suposta versão estendida) ainda não foi satisfeita e, portanto, a aresta
azw ainda não estará marada om Ag(azw) = sim. O algoritmo dinâmio ignoraria a relaxação de
azw, potenial andidata para obter um anteessor de um aminho de menor estimativa de ustopara o vértie w.A solução onsiste em determinar, junto om a iniialização, todas as sub-árvores Sv para vérties
v ujo aminho ontém uma aresta aumentada. Durante a exeução do algoritmo dinâmio, taisvérties serão marados om estado A ou AD. Note que, aso exista mais de uma aresta aumentadasobre o mesmo aminho, basta obter a sub-árvore orrespondente à aresta aumentada mais próximada raiz, pois ela engloba as sub-árvores relativas às outras arestas aumentadas do mesmo aminho.Para ada vértie w que pertene a uma destas sub-árvores, é neessário adiionar w ao onjunto
SucAum(z) para todos os vérties z que são vizinhos anteessores de w.A proposição 4.7 é uma generalização da proposição 4.6:Proposição 4.7 Se o aminho do vértie v ontém uma aresta aumentada, então para ada w ∈ Sv,
azw ∈ in(w), Ag(azw) = sim.Para ada vértie w ∈ Sv, temos que w ∈ SucAum(z) para todos os vizinhos anteessores z. Alémdisso, w está ontido no onjunto de vérties alançados através de arestas maradas em Ag(·).A iniialização de Ag(·) poderá ser realizada em O(n + m) e não prejudia a omplexidadeassintótia do algoritmo dinâmio.O leitor ertamente notará que esta solução derivada da proposição 4.7 está inompleta, poisnão onsidera os vérties que serão marados om estado R durante a exeução do algoritmo. Defato, é impossível prever quais vérties reeberão estado R. Será mostrado no pseudo-ódigo que oalgoritmo dinâmio não será prejudiado. Um vértie om estado R sempre relaxa todas as arestassuessoras, sejam elas maradas em Ag(·) ou não.4.4 Desrição do AlgoritmoO algoritmo dinâmio foi elaborado a partir do algoritmo simpli�ado desrito na seção 3.IniializaçãoA iniialização dos onjuntos SC , SV e SN segue a desrição do algoritmo dinâmio simpli�ado,exeto pela raiz t. O onjunto SC omeça vazio. O onjunto SV ontém a raiz om estado O. Osdemais vérties enontram-se no onjunto SN . A Ant(·) é atribuído a mesma árvore de aminhosda solução original To. Os valores de C(·) são iniializados de aordo os ustos dos aminhos de Toe C(t) = 0. Arestas serão maradas omo agendadas se ela diminuiu seu usto (proposição 4.4) ou25



se ela é uma aresta anteessora para um vértie que pertene à sub-árvore om raiz ujo aminhoontém uma aresta que aumentou de usto (proposição 4.7).RelaxaçãoA operação básia do algoritmo dinâmio ontinua sendo a relaxação de arestas. A ada iteraçãodo algoritmo, o vértie v em SV que apresenta o menor valor para C(v) ou CC(v) tem o seu estadoatribuído para C e é movido de SV para SC , operação hamada de onsolidação do vértie v. Nestemomento, o algoritmo relaxará somente algumas arestas espeí�as.Sejam duas arestas avw e azw inidentes em w, tal que a primeira pertene a solução original To.Se a aresta azw é relaxada antes que a aresta avw, então a atribuição de anteessor andidato oorrenos mesmos moldes que para o algoritmo dinâmio simpli�ado. Obviamente, o algoritmo dinâmioproura evitar relaxar arestas antes de avw.Em algum momento, é relaxada a aresta avw que está em To. Somente neste instante, o vértie
w é erti�ado, atribuindo C(w), e movendo w de SN para SV . Se existir anteessor andidatopara o vértie w, o usto do respetivo aminho é omparado om o usto através do anteessor v,prevaleendo omo anteessor opção de menor valor. O vértie w é atribuído para um dos estados:O, A, D, AD ou R, deisão que depende do estado anterior de v e da variação de usto da aresta avw,ou da esolha pelo anteessor andidato.Uma vez erti�ado o vértie w, as relaxação das demais arestas entrando em w oorre normal-mente, sempre observando a atribuição orreta de estado O, A, D, AD ou R para w. O algoritmotambém proura evitar relaxar arestas entrando em um vértie já erti�ado.Uma implementação tradiional baseada no algoritmo de Dijkstra tenta relaxar todas as arestassaindo de ada vértie. Desta forma, o algoritmo aaba por perorrer todas as arestas do grafo.Com a premissa de que as operações do onjunto σ sobre o grafo afetam pouas arestas, é possívelsupor que parte signi�ativa dos aminhos mínimos é preservada. A maioria das arestas mantéminalterada a diferença de usto dos vérties adjaentes e portanto sua relaxação não altera a árvorede aminhos.Para seleionar o subonjunto de arestas que serão relaxadas, a heurístia proede da seguinteforma, de aordo om as proposições da seção 4.2. Uma aresta diminuída avw é relaxada pois ofereeuma nova possibilidade para o aminho mínimo do vértie w, de aordo om a proposição 4.1.O mesmo é verdadeiro para a aresta avw se C(v) diminuiu devido a uma aresta diminuída noaminho da raiz t até v ou devido a um vértie neste aminho que troou seu anteessor por outroque reduz a estimativa de usto do aminho. Esta aso orresponde à proposição 4.3. Também éverdade para a aresta avw se C(w) aumentou e avw está em um aminho alternativo da raiz t até w.Trata-se da proposição 4.2.Para identi�ar estes asos, a heurístia utiliza o onheimento do estado dos vérties em SV edo onjunto das arestas agendadas Ag(·). Com esta informação, determina-se um subonjunto dasarestas uja relaxação seja pertinente para restabeleer a árvore de aminhos mínimos. As demaisarestas são ignoradas om propósito de melhorar a e�iênia do algoritmo dinâmio.4.5 Heurístias para Seleção de VértieA esolha do vértie de menor usto de SV exige uma estrutura de dados Q, apaz de determinarrapidamente o vértie v ∈ SV de menor estimativa de usto C(v) ou CC(v). Implementaçõese�ientes utilizam uma �la de prioridades, tipiamente heap de Fibonai, onforme desrito em [9, 4℄.Supondo que, apesar das operações do onjunto σ, a solução atualizada Tf mantém forte semelhançaom a árvore de aminhos original To, é razoável esperar que em relação ao usto dos aminhosmínimos, a maioria dos vérties preserva a sua ordem relativa.26



É interessante observar que, para onstrução de uma solução original To, por exemplo utilizandoo algoritmo de Dijkstra, os vérties são adiionados a SC em ordem resente de usto dos aminhos.Com uma pequena modi�ação no algoritmo estátio, ele passa a armazenar a ordenação dos vértiesem uma lista linear. Se a estrutura Q for justamente esta lista linear, então o próximo vértie poderáser obtido em tempo onstante, bastando onsultar o próximo elemento desta lista. Tampouo seráneessário realizar uma ordenação iniial dos vérties de SV . Com esta abordagem será possívelretirar elementos um a um da estrutura Q em tempo linear em relação ao número de vértiesinalterados.No entanto, os ustos dos vérties podem ser alterados pela relaxação das arestas afetadas pelasoperações do onjunto σ. Estes vérties serão tratados em uma estrutura paralela, implementadaomo uma �la de prioridades. Quando o usto de um aminho que termina num vértie sofrealteração, então o vértie é retirado da lista linear e movido para a �la de prioridades omo, porexemplo, um heap de Fibonai. Para determinar o próximo vértie de menor usto em SV , seráneessário onsultar tanto o vértie de menor usto da lista linear omo o da �la de prioridades.Esolhe-se o menor entre os dois. Estas operações exigem tempo onstante. Se o vértie está na listalinear, então o algoritmo ganha e�iênia, pois a seleção levou tempo onstante. Caso ontrário, entãoserá neessário atualizar a �la de prioridades, e somente neste aso não haverá ganho de e�iênia.Outra vantagem desta heurístia é gereniar uma �la de prioridades relativamente pequena emrelação ao número total de vérties no grafo G.Ao seleionar um vértie v ∈ SV , a heurístia preisa garantir que, onsiderando sua estimativade usto C(v) atualizada, ele nuna será seleionado antes de vérties atualizados om estimativa deusto menor, nem depois de vérties atualizados de estimativa maior. O tratamento destas ondiçõesé bem simples: se v ∈ SV , então o vértie é aeito. Se v ∈ SN , então v foi seleionado onsiderandoum valor não atualizado de C(v) (e portanto não on�ável). Neste aso, é erto que seu usto seráneessariamente maior. O vértie é ignorado e a heurístia seleiona um novo vértie. A onstruçãodo algoritmo garante que durante as próximas iterações, a atualização ou relaxação de v adiionaránovamente este vértie ignorado à �la de prioridades. Note que se o vértie é extraído om estado Cr,então ele é antes promovido para Ce (no algoritmo simpli�ado) ou para R (no algoritmo dinâmio)e portanto ele é aeito omo pertenente a SV e o vértie não é ignorado.4.6 Pseudo Código para o Algoritmo BásioO pseudo-ódigo da �gura 13 ilustra o proedimento prinipal do algoritmo dinâmio. São tratadossomente os asos de aumento e diminuição de usto de arestas. O algoritmo é muito semelhante aoapresentado para a versão simpli�ada na �gura 7.IniializaçãoO pseudoódigo do proedimento Iniializaao é mostrado na �gura 14. Ele é pratiamenteidêntio a iniialização do algoritmo simpli�ado, exeto pela atribuição do estado para a raiz, queao invés de reeber Ce, agora reebe O (linhas 1�6).Para o algoritmo dinâmio, a iniialização inlui a maração das arestas agendadas. Todas asarestas são maradas omo não (linha 7). Em seguida, as arestas que diminuíram de usto sãomaradas om sim (linha 8). Também são maradas omo sim aquelas arestas que entram na sub-árvore uja raiz está situada no �nal de uma aresta aumentada, de aordo om o algoritmo sugeridonas linhas 9�21.O onjunto VM armazena os vérties utilizados para marar arestas. Isto evita que eles sejammarados mais de uma vez. Para ada aresta avw que aumentou de usto, são visitados os vértiesda sub-árvore om raiz na extremidade w (linhas 12�20). O pseudo-ódigo sugere uma visita em27



Figura 13: Algoritmo Dinâmio de Caminhos MínimosProedure AlgoritmoDinâmioData: Ant(·) e C(·) da solução To anteriorResult: Ant(·) e C(·) atualizados para a nova solução TfIniializaao(To)1 /* Consolida a raiz */AtualizaSuessores(t)2 RelaxaVizSuessora(t)3
E(t) ← C4 /* Iteração de onsolidação e erti�ação de vérties: */Q ← V − {t}, (ordem resente por min{C(·), CC(·)})5 enquanto Q 6= ∅ faça6

v← Extrai(Q) /* Retira de Q o vértie om menor estimativa de usto */7 se E(v) 6∈ {nV, C} então8 se E(v)= Cr então9
E(v) ← R10
Ant(v) ← AntC(v)11 AtualizaSuessores(v)12 RelaxaVizSuessora(v)13

E(v) ← C14profundidade (pré-ordem), no entanto, qualquer outra ordem é válida. Os vérties a serem visitadossão armazenados no onjunto FM . Se o vértie z (extraído de FM ) já foi utilizado anteriormentepara marar as arestas, então ele e sua sub-árvore orrespondente são ignorados (linha 15). Casoontrário, o vértie z é adiionado à lista VM de vérties utilizados. As arestas entrando em z sãomaradas (linhas 17�18) e os suessores são adiionados ao onjunto FM de vérties a serem visitados(linhas 19�20).Certi�açãoO novo pseudoódigo do proedimento AtualizaSuessores é mostrado na �gura 15. Ele reebeomo parâmetro o vértie v. Seu objetivo é atualizar o usto dos vérties suessores w ∈ Suc(v),tendo em vista o novo valor C(v) + c(avw) + δ(avw) na árvore atual Ta.O algoritmo ignora os vérties onsolidados (linha 2), pois seu usto mínimo já é onheidoatravés de outro aminho. Em seguida, o proedimento alula o usto on�ável do vértie suessor w(variável , linha 3), onsiderando o aminho através de v.O proedimento veri�a se já existe um outro vértie anteessor andidato para w, através doqual é possível obter um aminho om usto menor que através de v. Havendo esta possibilidade, oproedimento rede�ne o anteessor de w omo sendo este o anteessor andidato (linhas 6-7). Casoontrário, o estado do vértie suessor é determinado nas linhas 9-19, variável e, segundo desritona seção 4.7.1. O vértie w reebe seu usto on�ável ujo valor está armazenado na variável (linhas 21-22).Se w pertene à �la Q, então sua posição preisa ser orrigida (linha 23), para manter a ordenaçãode Q em relação à min{C(·), CC(·)}. Caso ontrário, w é inserido na devida posição.28



Figura 14: Algoritmo Dinâmio de Caminhos MínimosProedure Iniializaao(To)
Ant(·)← anteessores de To1
C(·)← ustos dos aminhos de To2 para ada v ∈ V faça AntC(v)← ∅3 para ada v ∈ V faça CC(v)← ∞4 para ada v ∈ V − {t} faça E(v)← nV5
E(t) ←O6 /* Mara as arestas agendadas */para ada avw ∈ A faça Ag(avw)← não7 para ada µ−(avw , δ(avw)) ∈ σ faça Ag(avw)← sim8
VM ← ∅9 para ada µ+(avw, δ(avw)) ∈ σ faça10

w ← end(avw)11
FM ← {w}12 enquanto FM 6= ∅ faça13

z ← primeiro elemento de FM14 se z 6∈ VM então15
VM ← VM ∪ {z}16
AM ← in(w)17 para ada avw ∈ AM faça Ag(avw)← sim18
AS ← out(w)19 para ada azv ∈ AS faça FM ← {end(azv)}20

VM ← VM ∪ {w}21
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Figura 15: Atualização de vértie suessorProedure AtualizaSuessores(v)Data: Vértie vResult: O usto, o anteessor e o estado dos vértie suessores de v são atualizadospara ada w ∈ Suc(v) faça1 se E(w) = C então reiniia om o próximo vértie de Suc(v)2 /* Custo atualizado através da aresta avw */ ← C(v) + c(avw) + δ(avw)3 /* Atualização do vértie w */se E(w) = Cr4 e CC(w) <  então5 /* Prevalee o anteessor andidato */
E(w) ← R6
Ant(w) ← AntC(w)7 senão8 /* Deisão para o estado do vértie suessor w */se δ(avw) < 0 então9 se E(v) = A então10 e ← AD11 senão12 e ← D13 senão, se δ(avw) > 0 então14 se E(v) = D então15 e ← AD16 senão17 e ← A18 senão19 e ←E(v)20 /* Prevalee o anteessor v */
E(w) ← e21
C(w) ← 22 Corrige a posição de w na �la Q23
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RelaxaçãoO novo proedimento RelaxaVizSuessora, ujo pseudoódigo é mostrado na �gura 16, reebeomo parâmetro um vértie v. Um subonjunto dos vizinhos suessores V izSuc(v), são veri�adospara determinar se v serve omo vértie anteessor que reduz a estimativa de usto do aminho parao vértie w. Tenta-se evitar visitar vizinhos, pois esta operação é um das prinipais parelas naomplexidade do algoritmo.Primeiro, o algoritmo determina o onjunto N , que ontém os suessores que potenialmentepoderão ter suas estimativas de usto reduzidas quando se atribui v seu omo anteessor (linhas 1-5).Estas ondições são disutidas mais adiante, de aordo om a lógia que será desrita na seção 4.7.2.Em seguida, o proedimento alula o usto alternativo do vértie w quando o aminho passaatravés de v (variável , linha 7). A relaxação é realizada nas linhas 8-22.Se o usto do vértie w não é erti�ado (ele apresenta estado nV ou Cr), então o proedimentoainda não é apaz de avaliar se o aminho alternativo através de v apresenta estimativa de ustovantajosa. Isto é indiado oloando v omo anteessor andidato de w, em AntC(w), postergandoa deisão. Se w já possui um anteessor andidato (estado Cr), então o aminho alternativo ésubstituído por v, somente se ele apresenta estimativa de usto menor que o anteessor andidatoatual em AntC(w). Vérties onsolidados são ignorados (linha 17).Para os demais estados (O, A, D, AD e R), o proedimento utiliza v omo novo anteessor somente seele resulta em um aminho de uma estimativa de usto menor que o do anteessor atual em Ant(w).Se w pertene à �la Q, então sua posição preisa ser orrigida (linha 23), para manter a ordenaçãode Q em relação à min{C(·), CC(·)}. Caso ontrário, w é inserido na devida posição.4.7 Lógia de atribuição de estadosPor uma questão de onveniênia, serão de�nidas operações que resumem os proedimentos ne-essários para deidir a atribuição de um estado a um vértie. Estas operações serão utilizadasna desrição das funções AtualizaSuessores e RelaxaVizSuessora. Cada uma das operaçõesreebe uma aresta avw omo parâmetro, tal que v = start(avw) e w = end(avw).
• O(avw): Atribui estado O para o vértie w e torna v seu anteessor através da aresta avw. Ousto de w é alulado pela soma do usto do aminho da raiz t até o vértie v somado aonovo usto da aresta avw.

E(w) ← O1
C(w) ← C(v) + c(avw) + δ(avw)2
Ant(w) ←v3

• OC(avw): Semelhante à O(avw), mas assume-se que E(w) = Cr. A operação será realizadasomente se o aminho do vértie w através da aresta avw apresentar usto menor que o ustoandidato. Caso ontrário, o vértie w mantém seu estado, seu usto andidato e seu anteessorandidato.se C(v) + c(avw) + δ(avw) < CC(w) então1
E(w) ← O2
C(w) ← C(v) + c(avw) + δ(avw)3
Ant(w) ←v4 senão5
E(w), CC(w) e AntC(w) permaneem inalterados.6 31



Figura 16: Relaxação de vizinho suessorProedure RelaxaVizSuessora(v)Data: Vértie vResult: São modi�ados os aminhos de vizinhos para os quais v é um anteessor de aminhode menor usto./* Determinar os vizinhos que devem ser visitados */se E(v) ∈ {R, AD, D} então1
N ← V izSuc(v)2 senão3
N ← SucAum(v) ∪ SucDim(v)4 /* Ou, usando arestas agendadas: */
N ← { w | w = end(avw) , avw ∈ out(v) , Ag(avw) = sim }5 /* Veri�a se existe a possibilidade do vizinho reduzir o usto através de v */para ada w ∈ N faça6  ← C(v) + c(avw) + δ(avw)7 se E(w) = nV então8 /* O vértie v torna-se anteessor andidato */

E(w) ← Cr9
CC(w) ← 10
AntC(w) ←v11 senão, se E(w) = Cr então12 se  < CC(w) então13 /* Substitui o anteessor andidato por outro de menor usto */

CC(w) ← 14
AntC(w) ←v15 senão, se E(w) = C então16 reiniia om o próximo vértie de N17 senão18 se  < C(w) então19 /* Relaxa vértie w */
C(w) ← 20
Ant(w) ←v21
E(w) ← R22 Corrige a posição de w na �la Q23
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• A(avw), D(avw), AD(avw) e R(avw): As operações são idêntias à O(avw), troando o estado O,respetivamente, por A, D, AD e R.
• AC(avw), DC(avw), ADC(avw) e RC(avw): As operações são idêntias à OC(avw), troando oestado O, respetivamente, por A, D, AD e R.
• RN(avw): Semelhante om RC(avw). A operação será realizada somente o aminho do vértie

w através da aresta avw apresentar usto menor que o aminho através do anteessor atual.Caso ontrário, o vértie w mantém seu estado, seu o usto do aminho e seu anteessor. Adiferença em relação à RC(avw) está na omparação om o aminho atual, e não o aminhoatravés do anteessor andidato.se C(v) + c(avw) + δ(avw) < C(w) então1
E(w) ← R2
C(w) ← C(v) + c(avw) + δ(avw)3
Ant(w) ←v4 senão5
E(w), C(w) e Ant(w) permaneem inalterados.6

• Cr(avw): Assume-se que E(w) = nV. Atribui o estado Cr ao vértie w e torna v seu anteessorandidato através da aresta avw. O usto andidato de w é alulado pela soma do usto doaminho da raiz t até o vértie v somado ao novo usto da aresta avw.
E(w) ← Cr1
CC(w) ← C(v) + c(avw) + δ(avw)2
AntC(w) ←v3

• CrN(avw): Semelhante à Cr(avw), mas assume-se que E(w) = Cr. A operação será realizadasomente o aminho do vértie w através da aresta avw apresentar usto menor que o ustoandidato. Neste aso, v é um anteessor andidato que reduz o usto andidato. Casoontrário, o vértie w mantém seu estado, seu usto andidato e seu anteessor andidato.se C(v) + c(avw) + δ(avw) < CC(w) então1
E(w) ontinua Cr2
CC(w) ← C(v) + c(avw) + δ(avw)3
AntC(w) ←v4 senão5
E(w), CC(w) e AntC(w) permaneem inalterados.64.7.1 Lógia do proedimento AtualizaSuessoresA tabela 1 resume o omportamento do proedimento AtualizaSuessores para visitar os vértiessuessores. A linha representa um possível estado do vértie v que foi extraído da �la Q. Seja w umsuessor de v na solução Ta, avw a aresta de v a w e δ(avw) a variação de usto da aresta avw. Asolunas orrespondem aos possíveis estados dos vérties suessores w, alançados através da aresta

avw. Cada elemento da tabela informa uma ou mais ondições para operações elementares desritasanteriormente. Considera-se ainda, para a oluna Cr, o vértie wac omo anteessor andidato de watravés da aresta awac.Os asos das linhas nV e C não oorrem na heurístia. Vérties extraídos da �la Q são ignoradospelo algoritmo dinâmio quando apresentam estado nV ou C.33



Os asos da linha Cr não existem. Quando o algoritmo dinâmio extrai da �la Q um vértie omestado Cr, ele é promovido para o estado R.A oluna nV orresponde a vérties suessores w que serão erti�ados sem antes possuirem umanteessor andidato de�nido. Note que um vértie suessor w reebe estado A quando passa aexistir em seu aminho uma aresta de usto aumentado. Reebe estado D quando passa a existiruma aresta de usto diminuído. No entanto, quando o aminho passa a possuir tanto uma arestade usto aumentado, omo uma de usto diminuído, o estado do suessor w será AD. Caso não hajanem aresta de usto aumentado, nem de usto diminuído, o estado do suessor w ontinua em O.A exeção oorre quando o vértie v apresenta estado R, ou seja, em seu aminho existe umvértie que mudou de anteessor. Neste aso, não interessa mais para o algoritmo se existem arestasde usto aumentado ou diminuído, pois não é possível ponderar a variação de usto em relação amudanças de valores das arestas do aminho original.A oluna Cr apresenta a mesma lógia que a oluna nV. Entretanto, o vértie suessor w já possuium anteessor andidato. Neste aso, é neessário veri�ar qual opção resulta no aminho de menorusto para w: o anteessor andidato ou o vértie v. Caso a melhor opção seja o vértie v, então
w é erti�ado om um dos O, A, D, AD ou R, tal omo na oluna nV. Senão, o anteessor andidatotorna-se o anteessor e o vértie é marado om estado R.As olunas O, A, D, AD e R não foram espei�adas, uma vez que pela onstrução do algoritmo,somente os já erti�ados podem apresentar estes estados.4.7.2 Lógia do proedimento RelaxaVizSuessoraA tabela 2 resume o omportamento do proedimento RelaxaVizSuessora para visitar os vizinhossuessores. A linha representa um possível estado do vértie v que foi extraído da �la Q. Seja w umvizinho suessor de v na solução Ta, avw a aresta de v a w e δ(avw) a variação de usto da aresta avw.As olunas orrespondem aos possíveis estados dos vizinhos suessores w. Cada elemento da tabelainforma uma ou mais ondições para operações elementares desritas anteriormente.Os asos das linhas nV e C não oorrem na heurístia. Vérties extraídos da �la Q são ignoradospelo algoritmo dinâmio quando apresentam estado nV ou C.Os asos da linha Cr não existem. Quando o algoritmo dinâmio extrai da �la Q um vértie omestado Cr, ele é promovido para o estado R.As olunas O, A, D, AD e R representam asos quando a heurístia deide sobre uma aresta para umvizinho suessor que já foi erti�ado e ele apresenta aminho om usto on�ável. Para oorrer arelaxação, é neessário que pelo menos uma das três ondições seja satisfeita: a aresta avw diminuiude usto, o aminho do vizinho suessor w aumentou seu usto ou diminuiu o usto do aminho dovértie v.As primeiras duas ondições são as arestas agendadas quando v apresenta estado O ou A. Atereira ondição é o vértie v om estado D, AD ou R. Se pelo menos uma for satisfeita, entãoveri�a-se qual anteessor resulta no aminho de menor usto: o anteessor atual de w ou o vértie
v. O usto do aminho de w é atribuído de aordo.A oluna nV desreve os asos quando a heurístia deide sobre uma aresta para um vizinhosuessor que ainda não foi visitado. Para oorrer a relaxação, é neessário que pelo menos umadas três ondições seja satisfeita: a aresta avw diminuiu de usto, o aminho do vizinho suessor waumentará seu usto ou o aminho do vértie v diminuiu de usto.As primeiras duas ondições são as arestas agendadas quando v apresenta estado O ou A. Atereira ondição é o vértie v om estado D, AD ou R. Se uma delas for satisfeita, então vértie v éde�nido omo anteessor andidato de w e o usto andidato do aminho de w é atribuído de aordo.34



v wx nV C O A D AD R CrnV ignora ignora � � � � � ignoraC ignora ignora � � � � � ignoraO se δ(avw) < 0:D(avw)se δ(avw) = 0:O(avw)se δ(avw) > 0:A(avw) ignora � � � � � se δ(avw) < 0:DC(avw)se δ(avw) = 0:OC(avw)se δ(avw) > 0:AC(avw)Se inalterado:R(awac)A se δ(avw) < 0:AD(avw)se δ(avw) = 0:A(avw)se δ(avw) > 0:A(avw) ignora � � � � � se δ(avw) < 0:ADC(avw)se δ(avw) = 0:AC(avw)se δ(avw) > 0:AC(avw)Se inalterado:R(awac)D se δ(avw) < 0:D(avw)se δ(avw) = 0:D(avw)se δ(avw) > 0:AD(avw) ignora � � � � � se δ(avw) < 0:DC(avw)se δ(avw) = 0:DC(avw)se δ(avw) > 0:ADC(avw)Se inalterado:R(awac)AD AD(avw) ignora � � � � � ADC(avw)Se inalterado:R(awac)R R(avw) ignora � � � � � RC(avw)Se inalterado:R(awac)Cr ignora ignora � � � � � ignoraTabela 1: Tabela de operações para atualizar suessores na árvore atual
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v wx nV C O A D AD R CrnV ignora ignora ignora ignora ignora ignora ignora ignoraC ignora ignora ignora ignora ignora ignora ignora ignoraO seAg(avw):Cr(avw) ignora seAg(avw):RN(avw)
RN(avw)

seAg(avw):RN(avw)
RN(avw)

seAg(avw):RN(avw)
seAg(avw):CrN(avw)A seAg(avw):Cr(avw) ignora seAg(avw):RN(avw)

RN(avw)
seAg(avw):RN(avw)

RN(avw)
seAg(avw):RN(avw)

seAg(avw):CrN(avw)D Cr(avw) ignora RN(avw) RN(avw) RN(avw) RN(avw) RN(avw) CrN(avw)AD Cr(avw) ignora RN(avw) RN(avw) RN(avw) RN(avw) RN(avw) CrN(avw)R Cr(avw) ignora RN(avw) RN(avw) RN(avw) RN(avw) RN(avw) CrN(avw)Cr ignora ignora ignora ignora ignora ignora ignora ignoraTabela 2: Tabela de visitas em vizinhos suessoresA oluna Cr orresponde ao aso quando a heurístia deide sobre uma aresta para um vizinhosuessor que já foi visitado, mas ainda não foi erti�ado e o usto de seu aminho ainda não éon�ável. As ondições são as mesmas três que para a oluna nV. Se uma delas for satisfeita, entãoveri�a-se qual anteessor andidato resulta no aminho de menor usto andidato: o anteessorandidato atual ou vértie v. O usto andidato do aminho de w é atribuído de aordo.4.7.3 Observações sobre as tabelasAnalisando as tabelas que desrevem a lógia do proedimento RelaxaVizSuessora e do proe-dimento AtualizaSuessores, observa-se que ambos podem atribuir um vértie para o estado R.Esta atribuição para o estado R é imutável até o algoritmo dinâmio onsolidar o vértie. Enquantoenontra-se no estado R o vértie pode reeber novas atribuições anteessores, onforme vizinhos sãodesobertos om aminhos alternativos de menor usto.O proedimento RelaxaVizSuessora apresenta somente operações que alteram o anteessor (ouanteessor andidato) de um vértie, aso ela resulte em redução do usto (ou usto andidato) doaminho.Nota-se também que um vértie poderá ser marado om os estados O, A, D e AD exlusivamentepor seu anteessor da árvore atual, nuna por um outro vizinho anteessor.5 Complexidade do Algoritmo5.1 Complexidade de espaçoAs arestas e os vérties armazenam as operações de modi�ações que afetam os mesmos. Estainformação oupa espaço linear em relação ao número de omponentes do grafo. Em ada vértie,o vértie anteessor, o anteessor andidato e a estimativa de usto do aminho requerem espaçoonstante. O onjunto de suessores, a lista de suessores aumentados, e as listas de vizinhosanteessores e vizinhos suessores exigem, para ada vértie, espaço máximo igual ao grau do grafo.Em ada aresta, a mara de aresta agenda requer espaço onstante. A �la Q que determina a ordemem que os vérties são onsolidados apresenta tamanho linear em relação ao número de vérties.Proposição 5.1 A quantidade de memória neessária para o algoritmo dinâmio é O(m+kn) paraum grafo om grau k.
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5.2 Complexidade de tempoNa literatura, são utilizadas duas formas para estudar a omplexidade dos algoritmos dinâmiospara árvores de aminhos mínimos. A abordagem tradiional mede em relação ao tamanho daentrada. Conta-se tipiamente o número de omparações entre ustos de aminhos (ou seja, númerode arestas relaxadas) e número de operações (inserção, atualização e extração) na �la de prioridadesque ontrola a ordenação do vérties. Os algoritmos dinâmios apresentam, no pior aso, a mesmaomplexidade que o algoritmo estátio.Conforme disutido em [22℄, medida tradiional di�ulta a omparação entre algoritmos dinâ-mios, pois ela fornee pouas informações de omo os omponentes afetados pelas modi�açõesin�ueniam o número de operações do algoritmo. A diferença entre estes algoritmos está no trata-mento do melhor aso e do aso médio.Ao outra abordagem mede a omplexidade em relação ao número de omponentes do grafo quesão afetados pelas modi�ações das arestas.Considera-se que obter informações sobre um elementos do grafo envolve um número aproxima-damente igual de aessos à memória e de operações aritmétias. Assume-se omplexidade O(1) paraestas onsultas. Extrair o próximo vértie da �la Q será O(1) aso ele se enontre na lista ordenadae O(log n) se está na �la de prioridades (de Fibonai). A atualização de usto ou a inserção de umelemento é O(1) em tempo amortizado, onforme desrito em [9℄.Proposição 5.2 A omplexidade assintótia do tempo exeução do algoritmo dinâmio para ami-nhos mínimos é O(m + n logn).A iniialização de Ant(·), AntC(·), E(·) e C(·) é realizada uma únia vez para ada vértie. Aatribuição de Ag(·) oorre uma únia vez para ada aresta. A omplexidade resultante será O(n+m).Em relação a iniialização das arestas agendadas de aordo om as operações de σ, realiza-se umaatribuição para ada aresta diminuída (até m arestas) e uma atribuição de sub-árvore para adaaresta aumentada (até n sub-árvores). Uma sub-árvore perorre até n vérties, ada qual resulta ematé k atribuições de arestas agendadas, onde k é o grau do grafo. Isto resultaria em omplexidade
O(mnk), se não fosse a implementação uidadosa da iniialização. Quando oorre sobreposição desub-árvores, os vérties e as arestas da sobreposição são atribuídas apenas uma únia vez. No total,serão perorridos no máximo n vérties e atribuídas m arestas, ou seja, omplexidade O(n + m).Durante toda a exeução, hama-se o proedimento AtualizaSuessores e o proedementoRelaxaVizSuessora somente uma únia vez para ada vértie. A iteração do algoritmo no pioraso, extrai duas vezes ada vértie: da lista ordenada (erroneamente devido estimativa de ustonão atualizada) e da �la de prioridades. Para �las de prioridade de Fibonai, a extração temomplexidade O(log n). Predomina para todos os vérties no pior aso, O(n log n).O proedimento AtualizaSuessores visita todos os suessores na árvore atual Ta, atualiza asestimativas de ustos e estado. É interessante notar que um vértie é erti�ado no máximo umavez, independente do número de hamadas de AtualizaSuessores, e independente das variaçõesde usto das omponentes do grafo. A árvore atual Ta apresenta sempre n vérties e n− 1 arestas.No pior aso, todos os vérties preisam ser adiionados ou re-posiionados �la de prioridades. Na�la de prioridades de Fibonai, estas duas operações têm omplexidade O(1). A omplexidade daerti�ação de todos os vérties, é O(n).O proedimento RelaxaVizSuessora, no pior aso, relaxa todas as arestas para vizinhos sues-sores e re-posiiona ou adiiona todos os vérties vizinhos na �la de prioridades. A omplexidade,para todos os vérties, é O(n + m), assumindo m omo limitante superior para o número de arestasrelaxadas. 37



Desta forma, a exeução ompleta do algoritmo requer tempo proporional a n, m e n log n, ouseja O(m + n log n).Proposição 5.3 O algoritmo dinâmio para aminhos mínimos é assintotiamente melhor ou igualao algoritmo estátio.Em [4℄, a omplexidade do algoritmo estátio de Dijkstra é mostrada omo O(m + n log n). Opior aso dos dois algoritmos é igual.No entanto, o algoritmo de Dijkstra sempre realiza O(m + n log n) operações, sendo que o algo-ritmo dinâmio apresentado neste trabalho, no melhor aso, realiza O(m + n) operações.5.3 Componentes afetados no grafoSeja na o número de vérties que devido alguma operação em σ mudaram o usto ou o perurso doaminho até a raiz t.Proposição 5.4 A omplexidade assintótia do algoritmo dinâmio para aminhos mínimos é O(m+
n + na log na).A iniialização e a iteração do algoritmo sempre realizam O(n + m) iterações. Somente osvérties afetados são adiionados à �la de prioridades, ou seja na operações extração. As demaisextrações oorrem sobre a lista ligada em tempo onstante para ada vértie. Todas as hamadasdo proedimento AtualizaSuessores juntas, sempre exeutam O(n) operações, independente donúmero de vérties afetados. A iteração do proedimento RelaxaVizSuessora é exeutada paratodas as arestas que reduziram de usto, e que apresentam uma das extremidades om vértieafetado, om omplexidade assintótia O(n + nak).Considerando que nak = O(m) e somando todas as operações, obtém-se omplexidade O(m +
n + na log na).5.4 Comparação om algoritmos da bibliogra�aO algoritmo proposto será omparado om os trabalhos [20℄ e [14℄. Assume-se um grafo G, de grau
k, om b arestas alteradas. Note que b = O(m).Primeiro, será analisado o algoritmo de algoritmo de [20℄ em relação ao número de operaçõesrealizadas. Ele é omposto por duas fases: iniialização e exeução. Para uma aresta modi�ada ae uma árvore de aminhos T , de�ne-se T (a) omo sendo uma subárvore de T om raiz em start(a).A iniialização atualiza as estimativas de ustos dos vérties de T (a) (onforme a variação de ustode a). Isto resulta em |T (a)| vérties visitados.Seja M o onjunto de arestas de fronteira entre vérties de T (a) e os demais vérties. O objetivoda iniialização é determinar se o vértie de uma das extremidades de uma aresta de M permitemelhorar a estimativa de usto da outra extremidade. Caso a�rmativo, o vértie é adiionado a uma�la de prioridades, a ser manipulada na exeução. Perorre-se as arestas inidentes a um vértiede T (a) para determinar quais delas pertenem a M , aarretando um total de |T (a)|k arestas e
|T (a)|vérties. Note que O(|T (a)|) = n. A omplexidade total da iniialização para a aresta a será
O(nk), já ontando os de vérties adiionados à �la de prioridade. Note que m é uma aproximaçãomais justa para o número de arestas visitadas que nk. É neessário realizar a iniialização para adaaresta modi�ada. O número de arestas perorridas e vérties visitados é O(bm) para a iniializaçãoom b modi�ações.O algoritmo preisa ser exeutado duas vezes: uma apenas para arestas de usto aumentado,outra para as arestas de usto diminuído. A omplexidade da fase de exeução é O(m + n log n).38



Consolidando os resultados da iniialização e da exeução, obtém-se para [20℄: O(bm + m +
n log n). Como b = O(m), a omplexidade das duas etapas pode ser reesrita omo O(m2 + n logn).Fia evidente o ganho do algoritmo proposto neste trabalho, que não neessita a fase de iniializaçãopara ada aresta modi�ada.No algoritmo apresentado em [14℄ não existe uma disussão lara sobre a omplexidade de modi-�ações em múltiplas arestas. A omplexidade para ele é O(m log n) para uma operação de aumentoou uma de diminuição de usto, podendo ser melhorado para O(m + n log n) om heap de Fibo-nai. Para modi�ações de b arestas, é neessário exeutar o algoritmo b vezes, resultando emomplexidade O(b(m + n log n)) = O(m2 + mn log n).6 ConlusãoEste trabalho apresenta um algoritmo dinâmio para restabeleer árvores de aminhos mínimos apóso grá�o sofrer várias perturbações simultâneas que afetam o usto das arestas. A omplexidadeassintótia é O(m + n logn) para o pior aso, e O(m + n) para o melhor. No pior aso, o algoritmodinâmio possui e�iênia igual ao do algoritmo estátio. Para um grafo no qual na vérties sãoafetados pelas modi�ações de usto nas arestas, a omplexidade será O(n + m + na log na).O algoritmo possui a araterístia inovadora de utilizar um únio modelo para lidar simultanea-mente om alterações de aumento e de diminuição de usto nas arestas. Ele distingue-se dos algorit-mos estudados na literatura por restabeleer a árvores de aminhos mínimos do vérties afetados emum únio passo. A ausênia de um proedimento elaborado de iniialização ou pré-proessamentopermitiu reduzir a omplexidade assintótia em um fator de m.Nos algoritmos de aminhos mínimos, a omplexidade assintótia é in�ueniada prinipalmentepelo número de operações da �la ordenada de vérties. Ao ontrário do algoritmo dinâmios estuda-dos na literatura, que prouram visitar somente os vérties afetados e assim evitar aessos à �la, oalgoritmo dinâmio apresentado neste trabalho visita todos os vérties. Isto é possível pois o modelode �la utilizado permite extrair e�ientemente aqueles que não foram afetados pelas modi�ações deusto das arestas. Para isso, o algoritmo dinâmio requer omo entrada os ustos da árvore originalde aminhos.O uso do algoritmo dinâmio apresentado neste trabalho é vantajoso quando uma fração dasarestas sofre perturbações de usto, de preferênia, se as perturbações oorrem em arestas próximas.Ele também é interessante para asos onde existem, simultaneamente, arestas que aumentam e outrasque diminuem de usto. Para um grafo onde oorre uma modi�ação para apenas uma únia aresta,já existem algoritmo e�ientes, omo desritos em [14℄ ou [20℄.O problema dinâmio de aminhos mínimos poderia ser estendido para aeitar outros tipos deoperações que afetam o grafo, tais omo: ustos em vérties, aumento e diminuição de usto nosvérties, inserção e remoção de arestas e inserção e remoção de vérties.A�rma-se que é possível repassar o usto dos vérties para as arestas adjaentes, de forma autilizar uma adaptação do mesmo algoritmo dinâmio apresentado para tratar o aumento e a dimi-nuição de usto em vérties. Aredita-se também que a adição de novas arestas possa ser tratada deforma semelhante à operação de redução de usto de aresta. E que a remoção de uma aresta sejasimilar à operação de aumentar o usto de aresta. Já a remoção de um vértie seria equivalente àremoção das arestas adjaentes. A inserção de vértie, por sua vez, equivalente à adição das arestasadjaentes.A heurístia que deide a relaxação de uma aresta ainda é bastante onservadora. Na forma atual,ela prefere relaxar mais arestas que o neessário a adotar um modelo mais preiso para desrever oestado dos vérties. Por exemplo, o estado AD india que o aminho do vértie ontém tanto umaaresta aumentada, omo uma diminuída. Com apenas esta informação, a heurístia desonhee se39



o usto resultante do aminho é de fato maior ou menor que o usto original. A heurístia relaxaarestas de aordo om as duas possibilidades, sendo que apenas uma delas seria realmente neessária.O estado R também é utilizado de forma ambígua. Ele india que o aminho do vértie é diferentedo aminho original, mas não a ausa por que algum vértie do aminho troou de anteessor.Existem duas ausas:
• Um aminho que reduziu seu usto tende a propagar esta redução para os vérties próximos,que poderão mudar de anteessor. Neste aso, estes vérties apresentarão um novo aminhoujo usto é menor que seu usto original.
• Vérties sobre um aminho que aumentou de usto tendem a mudar de anteessor para a-minhos próximos. Neste aso, o novo usto é reduzido, mas ontinua maior que seu ustooriginal.Para um vértie de estado R, a heurístia relaxa todas as arestas, sendo que poderia utilizar o onhe-imento do usto do novo aminho em relação ao usto original para relaxar apenas um subonjuntodas arestas.A maração de arestas agendadas é outra araterístia que permite melhorias através de umestudo mais aprofundado. A iniialização do algoritmo dinâmio mara muito mais arestas querealmente neessário para restabeleer a árvore de aminhos mínimos.Oorre que, se uma aresta aumenta de usto, o algoritmo dinâmio identi�a a sub-árvore omraiz no �nal desta aresta, e mara todas as arestas que entram em vérties desta sub-árvore. Noentanto, para todos os vérties desta sub-árvore, usto do aminho aumenta em igual quantidade.Seria neessário marar somente arestas situadas na fronteira desta sub-árvore, mais espei�amente,as arestas que proedem de vérties ujo aminho aumentou seu usto em menor quantidade (istoinlui também vérties ujo aminho manteve o usto inalterado ou que o diminuiu). As demaisarestas ontidas na própria sub-árvore poderiam ser ignoradas, de forma que menos arestas seriamrelaxadas.O mesmo argumento é válido para propor um tratamento mais inteligente para o estado D.Quando uma aresta diminui de usto, o algoritmo poderia identi�ar a sub-árvore om raiz no �naldesta aresta. Seria interessante relaxar somente as arestas que saem desta sub-árvore para vértiesujo aminho diminuiu o usto em menor quantidade (isto inlui também vérties ujo aminhomanteve o usto inalterado ou que o aumentou). As demais arestas da sub-árvore seriam ignoradas.Isto exigirá uma re�exão sobre asos quando arestas sobre um mesmo aminho sofrem alterações.Por exemplo, é possível as duas arestas aumentem de usto, de�nindo duas sub-árvores de vértiesujo aminho aumentou de usto. Uma sub-árvore está ontida na outra e a sub-árvore internainlui o aumento da sub-árvore externa. É neessário marar orretamente as arestas que estão nafronteira saindo da sub-árvore externa e entrando na sub-árvore interna. O aso de duas arestasdiminuídas requer um uidado semelhante. A on�guração torna-se ainda mais ompliada quandouma aresta aumenta de usto, e outra diminui.Referênias[1℄ Ausiello, Italiano, Spaamela, and Nanni. Inremental algorithms for minimal length paths.ALGORITHMS: Journal of Algorithms, 12, 1991.[2℄ Giorgio Ausiello, Giuseppe F. Italiano, Alberto Marhetti-Spaamela, and Umberto Nanni.Inremental algorithms for minimal length paths. J. Algorithms, 12(4):615�638, 1991.[3℄ Giorgio Ausiello, Giuseppe F. Italiano, Alberto Marhetti Spaamela, and Umberto Nanni.Inremental algorithms for minimal length paths. In SODA '90: Proeedings of the �rst annual40
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