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Resumo

Este texto é resumo sobre jogos de roteamento para a disciplina MC758/MO758. Nele são apresentados os modelos de
roteamento atômico e não atômico, conceitos pertinentes e resultados sobre existência de equilíbrio e preço da anarquia.

Introdução
Boa parte da literatura sobre ineficiência de equilíbrio trata de jogos de roteamento. O motivo de tal popularidade se
deve ao fato desses jogos modelarem um problema prático de grande importância: roteamento do tráfego de informações
em redes de comunicação grandes sem autoridade central, como a Internet.
Neste texto, vamos analisar dois modelos: o modelo de roteamento não atômico, no qual há diversos jogadores, cada
um controlando uma porção desprezível do tráfego, e o modelo de roteamento atômico, no qual cada jogador controla
uma porção não desprezível do tráfego. Nas seções seguintes, vamos apresentar cada um dos dois modelos e os principais
resultados acerca destes.

Roteamento Não Atômico
Primeiramente vamos apresentar a definição de um jogo de roteamento não atômico, ou simplesmente, uma instância não
atômica.

Definição 1: Roteamento Não Atômico

Uma instância não atômica é definida por uma tripla (G, r, c), onde

• G = (V,E) é um grafo orientado que define a rede onde o jogo ocorre, tal que

– G pode conter arestas paralelas

– as arestas de G não têm limite de capacidade

– associado a G temos o conjunto {(s1, t1), (s2, t2), · · · , (sk, tk)} de pares de vértices origem-destino (OD),
também chamados de commodities, sendo que cada jogador está associado a um par OD e cada par OD
está associado a pelo menos um jogador

• r é o vetor de demandas, onde cada elemento ri > 0 de r está associado a um par OD (si, ti) e representa a
quantidade de trafégo a ser enviada de si a ti

• c é o vetor de funções de custo ce : R+ → R+ de cada aresta e ∈ E (assumimos ce não negativa, contínua e
não decrecescente, para todo e ∈ E)

Note que o mesmo vértice pode pertencer a mais de um par OD.
Intuitivamente, em um jogo de roteamento não atômico temos, para cada par OD, uma população de indivíduos (joga-
dores) querendo rotear sua respectiva fração da demanda ri de si a ti.
As rotas escolhidas pelos jogadores são descritas por um fluxo. Para definirmos mais formalmente o conceito de fluxo,
precisamos primeiramente definir o conjunto P.

Definição 2: Conjunto P

O conjunto P é definido como P =

k⋃
i=1

Pi, onde Pi denota o conjunto de caminhos de si a ti em uma dada rede.

Consideraremos apenas redes onde Pi 6= ∅ para todo i.

Definição 3: Fluxo

Um fluxo f é um vetor não negativo indexado no conjunto P de caminhos origem-destino, onde cada elemento fP
de f é definido como a quantidade de tráfego da demanda i que utiliza o caminho P ∈ Pi para se deslocar de si a
ti.

Em seguida, apresentaremos alguns conceitos necessários para a definição de equilíbrio no concetio de jogos de roteamento
não atômico.
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Definição 4: Viabilidade de um fluxo

Um fluxo f é viável para um vetor r se ele roteia todo o tráfego demandado em r, ou seja, para cada i =

1, 2, · · · , k,
∑
P∈Pi

fP = ri.

Definição 5: Custo de um caminho P com respeito a um fluxo f

cP (f) =
∑
e∈P

ce(fe),

onde fe =
∑
P∈P

fP denota a quantidade de tráfego usando caminhos que contém a aresta e.

Finalmente, podemos definir o conceito de equilíbrio para um jogo de roteamento não atômico.

Definição 6: Equilíbrio

Seja f um fluxo viável para a instância não atômica (G, r, c). O fluxo f é um equilíbrio se para todo i = 1, 2, · · · , k
e todo par P, P̃ ∈ Pi de caminhos de si a ti com fP > 0, temos

cP (f) ≤ cP̃ (f).

Vamos apresentar agora alguns resultados para os jogos de roteamento não atômico.

Teorema 1: Existência e Unicidade Essencial do Equilíbrio

Seja (G, r, c) uma instância não atômica

1. (G, r, c) tem pelo menos um equilíbrio.

2. se f e f̃ são equilíbrios para (G, r, c), então ce(fe) = ce(f̃e) para toda aresta e.

Por unicidade essencial, queremos dizer que todos os equilíbrios têm o mesmo custo. Como consequência, o preço da
estabilidade e o preço da anarquia têm o mesmo valor em todas as instâncias não atômicas.
Para os próximos resultados, precisamos introduzir mais algumas definições.

Definição 7: Custo de um fluxo f

Definimos o custo de um fluxo f como
C(f) =

∑
P∈P

cP (f)fP .

Expandindo cP (f) como
∑
e∈P

ce(fe), temos

C(f) =
∑
e∈E

ce(fe)fe.

Definição 8: Fluxo ótimo

Dada uma instância (G, r, c), um fluxo viável f ′ é ótimo se f ′ minimiza C(f).

Definição 9: Função potencial

Definimos a função potencial de uma instância não atômica (G, r, c) como

Φ(f) =
∑
e∈E

∫ fe

0

ce(x)dx.
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Teorema 2

Seja (G, r, c) uma instância não atômica, e suponha que x.ce(x) ≤ γ.
∫ x

0
ce(y)dy para todo e ∈ E e x > 0. Então o

preço da anarquia de (G, r, c) é no máximo γ.

Para demonstrar o Teorema 2, vamos precisar da seguinte proposição.

Proposição 1. Seja (G, r, c) uma instância não atômica. Um fluxo viável para (G, r, c) é um fluxo de equilíbrio se e
somente se é um mínimo global da função global Φ correspondente a instância.

Demonstração do Teorema 2. Sejam f um fluxo de equilíbrio e f∗ um fluxo ótimo para (G, r, c). Como as funções de
custo são não decrescentes, o custo de um fluxo é pelo menos o valor de sua função potencial. A hipótese garante que o
custo de um fluxo é no máximo o valor da sua função potencial multiplicado por γ.
O Teorema segue das seguintes desigualdades

C(f) ≤ γ.Φ(f) ≤ γ.Φ(f∗) ≤ γ.C(f∗),

com a segunda desigualdade seguindo da Proposição 1.

Corolário 1

Se (G, r, c) é uma instância não atômica cujas funções de custo são polinômios com coeficientes não negativos e
grau no máximo p, então o preço da anarquia de (G, r, c) é no máximo p+ 1.

Roteamento Atômico
Um jogo de roteamento atômico, ou simplesmente instância atômica, assim como o jogo de roteamento não atômico, pode
ser definido por uma tripla (G, r, c), com a diferença de que, na instância atômica, cada um dos k pares OD está associado
a exatamente um jogador. O jogo de roteamento atômico é um jogo finito simultâneo.

Definição 10: Roteamento Atômico

Uma instância atômica é um jogo finito simultâneo, tal que

• o número de jogadores é k

• o vetor de estratégia do jogador i é o conjunto Pi

• se o jogador i escolhe P ∈ Pi, então todo tráfego ri é enviado usando P

Para as instâncias atômicas muitos dos conceitos são definidos da mesma maneira que para as instâncias não atômicas,
como o conjunto P de caminhos, porém outros conceitos diferem. Apresentamos a seguir a definição dos conceitos que
diferem.

Definição 11: Fluxo

Um fluxo é um vetor não negativo indexado no conjunto de jogadores e no conjunto P de caminhos, com f
(i)
p

denotando a quantidade de tráfego que o jogador i envia pelo caminho P de si a ti.

Definição 12: Viabilidade do fluxo

Um fluxo é viável para uma instância atômica se corresponde a um perfil de estratégias, isto é, para cada jogador
i, f (i)p é igual a ri para exatamente um caminho de si a ti e igual a 0 para todos os outros caminhos.

Definição 13: Equilíbrio

Seja f um fluxo viável para uma instância atômica (G, r, c). O fluxo f é um equilíbrio se, para todo jogador
i = 1, 2, · · · , k e todo par P, P̃ ∈ Pi de caminhos de si a ti com f

(i)
P > 0, temos

cP (f) ≤ cP̃ (f̃),
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onde f̃ é o fluxo idêntico a f com exceção de que f̃ (i)P = 0 e f̃ (i)
P̃

= ri.

Note que esta definição de equilíbrio corresponde à definição de equilíbrio puro de Nash. Além disso, nem toda
instância atômica admite um equilíbrio veja o Exemplo 18.7 de [1].
Apesar de não ser possível garantir a existênca do equilíbrio no caso geral, é possível garantí-la para alguns casos
específicos, como veremos nos teoremas a seguir.

Teorema 3: Equilíbrio e demanda uniforme

Seja (G, r, c) uma instância atômica na qual ri = R, para i = 1, 2, · · · , k, onde R > 0 é uma constante. Então
(G, r, c) tem pelo menos equilíbrio.

Teorema 4: Equilíbrio e funções de custo afins

Seja (G, r, c) uma instância atômica cujas funções de custo são afins (funções na forma aex+ be; assumimos ae, be ≥
0). Então (G, r, c) tem pelo menos um equilíbrio.

A prova dos Teoremas 3 e 4 são provados utilizando-se de métodos de função potencial.

Teorema 5: Preço da anarquia e função de custo afins

Seja (G, r, c) uma instância atômica com funções de custo afins, então o preço da anarquia de (G, r, c) é no máximo
(3+
√
5)

2 ≈ 2, 618.

Vamos provar o Teorema 5 em vários passos, vamos começar com o Lema 1.

Lema 1. Seja (G, r, c) uma instância atômica na qual cada aresta e tem uma função de custo afim ce(x) = aex +
bex, ae, be ≥ 0. Sejam f um fluxo de equilíbrio e f∗ um fluxo ótimo para (G, r, c). Se o jogador i usa o caminho Pi em f
e P ∗i em f∗, então ∑

e∈Pi

[aefe + be] ≤
∑
e∈P∗

i

[ae(fe + ri) + be]

.

Em seguida vamos combinar as desigualdades do Lema 1, uma para cada jogador, para obter a relação entre o custo de
um fluxo qualquer e o de um fluxo ótimo.

Lema 2. Usando as mesmas hipóteses e notações do Lema 1,

C(f) ≤ C(f∗) +
∑
e∈E

aefef
∗
e .

Demonstração do Teorema 5. Sejam f um fluxo de equilíbrio e f∗ um fluxo ótimo para a instância atômica (G, r, c).
Assuma que a aresta e tem função de custo ce = aex + be, ae, be ≥ 0. Aplicando a desigualdade de Cauchy-Schwarz aos
vetores {√aefe}e∈E e {√aef∗e }e∈E , temos∑

e∈E
aefef

∗
e ≤

√∑
e∈E

aef2e .

√∑
e∈E

ae(f∗e )2 ≤
√
C(f).

√
C(f∗).

Combinando a desigualdade acima com a desigualdade do Lema 2, dividindo por C(f∗) e rearranjando, temos

C(f)

C(f∗)
− 1 ≤

√
C(f)

C(f∗)
.

Elevando ambos os lados da desigualdade e resolvendo a desigualdade correspondente (x2 − 3x+ 1 leq0), temos

C(f)

C(f∗)
≤ 3 +

√
5

2
≈ 2, 618.
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