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Jelölések

G = (V,E) G irányítatlan gráf V sús- és E élhalmazzal.

G = (V,A) G irányított gráf V sús- és A élhalmazzal.

δ(X) Az X halmazból kilép® irányítatlan élek.

δ+(X) Az X halmazból kilép® irányított élek.

δ−(X) Az X halmazba belép® irányított élek.

γ(X) Az X halmazból induló irányítatlan élek.

γ+(X) Az X halmazból induló irányított élek.

γ−(X) Az X halmazba érkez® irányított élek.

1. Maximális folyam

Adott G = (V,A) irányított gráf, a gráf élein egy c : A → R
+
0 kapaitás függ-

vény, és s, t ∈ V különböz® súsok. Keressük azt az f : A → R
+
0 folyam

függvényt ami megoldása a következ® optimalizálási feladatnak:

0 ≤ fa ≤ ca a ∈ A

∑

a∈δ+(u)

fa =
∑

a∈δ−(u)

fa u ∈ V \ {s, t}

max
∑

a∈δ+(s)

fa −
∑

a∈δ−(s)

fa

A maximális folyam probléma duális problémája1 a minimális (s, t) vágás

keresés. A feladatban keresünk egy olyan X ⊂ V részhalmazt, melyre s ∈ X és

t 6∈ X, és a következ® kifejezés optimális:

min
∑

a∈δ+(X)

ca

A maximális folyam � minimális vágás tétel azt mondja ki, hogy a két op-

timalizálási feladat megoldása megegyezik. A feladat könnyebben belátható

része az, hogy bármely folyam értéke mindig kisebb bármely vágás értékénél,

ugyanis a vágás által meghatározott éleken maximum annyi folyam mehet át,

mint amennyi a vágás értéke.

A fordított állítás bizonyítsához de�niáljuk a reziduális gráfot. Ha adott egy

f folyam, akkor a GR gráf súsai legyenek a G súsai. Ha az fuv < cuv, akkor

GR gráfban is legyen egy uv él cuv−fuv reziduális kapaitással, és ha az fuv > 0,
akkor a GR gráfban legyen egy vu vissza él fuv reziduális kapaitással.

Az állítást indirekt módon bizonyítsuk, tegyük fel hogy adott egy maximális

folyam, aminél nagyobb a minimális vágás. Tegyük fel, hogy van olyan út a

1A feladat lineáris programozási duálisa is átalakítható ilyen formára, aminek a megoldása
az inidenia mátrix teljes unimodularitása miatt egész, {0, 1} érték¶ lesz.
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reziduális gráfban , ami s-et t-vel köti össze. Ekkor a folyam értékét meg tud-

juk növelni az úton vett reziduális kapaitások minimumával.2 Ugyanis minden

el®re mutató élen növelve, a vissza éleken sökkentve a folyamot a folyam felté-

teleket nem sértjük meg. Tehát nem létezik (s, t) út a reziduális gráfban, legyen

X az s-b®l reziduális éleken elérhet® súsok halmaza. Az X halmazból min-

den kiem® él telített, míg minden bejöv® él üres, ebb®l követekez®en a folyam

értékkel megegyez® vágást sikerült konstruálnunk, ami ellentmond az indirekt

feltevésünknek.

Rátérhetünk a szintezési módszeren alapuló el®folyam algoritmusra. Az al-

goritmus két fázisból áll, az els®ben egy minimális vágást határozunk meg, míg

a másodikban a maximális folyamot3. Az algoritmus végig garantálja, hogy az

f folyam függvényünk egy el®folyam4, amit a folyam feltételek gyengítésével

de�niálunk:

0 ≤ fa ≤ ca a ∈ A
∑

a∈δ+(u)

fa ≤
∑

a∈δ−(u)

fa u ∈ V \ {s, t}

Egy el®folyamban tehát minden súsba legalább annyi folyam érkezik, mint

amennyi elhagyja azt. Ez alapján de�niálhatjuk egy sús többletét:

e(u) =
∑

a∈δ−(u)

fa −
∑

a∈δ+(u)

fa

Az algoritmus során a t-t®l különböz® többlettel rendelkez®, azaz az aktív sú-

sokat szeretnénk eltüntetni a gráfból.

A gráfban a súsokhoz hozzárendelünk egy l : A → N szintfüggvényt. Kez-

detben minden sús szintje legyen a t-t®l való távolsága a reziduális gráf (kez-

detbeben ez megegyezik az eredeti grá�al) visszafele irányított változatában5,

kivéve s-et, aminek legyen n a szintje. A szintfüggvény teljesíti azt, hogy rezidu-

ális él maximum kezd®pontja maximum egy szinttel van feljebb a végpontjánál.

Ezt a kezdetben úgy teljesítjük, hogy minden s-b®l kiinduló él folyamértékét

telítjük, azaz a kapaitás értékre állítjuk, míg a többi él 0.

Az algoritmus során a következ® lépést ismételjük, amíg el nem fogynak az

aktív súsok. Válasszunk ki a legmagasabb szinten lév®6 u aktív súsot, majd

járjuk be a reziduális éleit. Ha a reziduális él v végpontja pont l(u) − 1 szinten

van, akkor v-be tudunk továbbítani r = min(e(u), cR
uv) mennyiség¶ folyamot. Ez

annyit jelent, hogy attól függ®en, hogy rendre uv el®re vagy vissza irányított fuv-

t növeljük vagy sökkentjük r-rel. Ezen kívül a két sús többletét is módosítani

kell, tehát e(u)-t sökkentjük, míg e(v)-t növeljük r-rel.

2Az adott gondolatmenet algoritmust is ad a maximális folyam megkeresésére, ha mindig
az élszám szerint legrövidebb javító úton növeljük a folyamot, akkor megkapjuk az Edmonds-
Karp algoritmust, ami legrosszabb esetben O(nm2) id® alatt találja meg az optimumot

3A két fázist nem feltétlenül kell két lépésben elvégezni, de jobb futásid®t kapunk, ha az
implementáió során külön hajtjuk végre a két fázist.

4Az el®folyam ötlete Karzanovtól származik, de ® blokkoló folyam alapú algoritmusban
alkalmazta a módszert.

5Ha minden ilyen súsnak 1, vagy 0 szintet választanánk, az is az algoritmusnak megfelel®
kezd® érték lenne. Aonban ezzel az eljárással sok kezdeti megemelést és esetleges továbbítást
takaríthatunk meg, és a kezdeti szintek egy szélességi kereséssel hatákonyan meghatározha-
tóak.

6Az eredeti algoritmusban nins megkötve, hogy melyik aktív súsot választjuk ki, de ez
egy gyorsítási lehet®sége az algoritmusnak.
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Ha az e(u) lesökken a továbbítások során 0-ra, választhatunk egy új aktív

súsot. Ellenben minden u-ból induló reziduális él végpontja legalább l(u)
szinten van, így ezen végpontok szintjeinek a minimum értéke feletti következ®

szintre emelhetjük u súsot. Ha egyáltalán nins kimen® él, akkor emeljük a

súsot az n. szintre, és deaktíváljuk. Ha a sús megemelése által a az adott

szint üressé válik, akkor az összes feljebb elhelyezked® súsot emeljük az n.
szintre7.

Ha az els® fázis befejez®dik, akkor legyen X az n. szintre felért súsok hal-

maza. Az X-en kívüli súsok szintfolytonos halmazt alkotnak, és ez a halmaz

tartalmazza a 0 szint¶ t súsot. Ebb®l következ®en az X-b®l nem mehet ki re-

ziduális él, tehát az X-b®l kimen® összes él telített, míg az összes bejöv® él üres.

Ebb®l következik, hogy a t-be befolyó folyam megegyezik az X vágás értékével.

Ha sikerül olyan folyamot találni, ami a t-be befolyó folyamon már nem változ-

tat, akkor találtunk egy olyan folyamot, ami egy vágás értékével megegyezik,

tehát optimális.

Az optimális folyam megkonstruálása a második fázisban történik. Ehhez

el®ször újra de�niáljuk a szint függvényeket. Minden olyan sús, ami az els®

fázisban nem ért fel az n. szintre, tegyük fel most oda, míg a többi súsot

tegyük az s-t®l való távolságára a reziduális gráf visszafele irányított változa-

tában. A kimaradó súsokat pedig tegyük az n − 1. szintre. Vegyük észre,

hogy minden olyan súsból, aminek a többlete nem nulla, vissza tudnánk s-be
vezetni a többletet olyan javító úton, aminek a minden súsa n− 1. szint alatt
van. Ugyanis a teljes gráfban biztosan van javító út, de az sem az n, sem az n−1
szint¶ súsokba nem mehetünk át, mert azokból nem vezet vissza reziduális él.

Az algoritmust hasonlóan alkalmazva, kiszámítható egy megengedett folyam.

Az algoritmus ismertetése során több heurisztikát is ismertettünk, például

azt, hogy mindig a legmagasabb szinten fekv® aktív súsot választjuk ki, vagy

azt, hogy az üres szint megjelenésével az összes súsot elhelyezzük a legma-

gasabb szinten, vagy azt, hogy kezdetben egy szélességi kereséssel adjuk meg a

kezd® szinteket. Ezen esetekben más heurisztikákat is lehetne használni, pél-

dául az aktív sús kiválasztására a FIFO módszer is alkalmazható, ami szerint

mindig a legrégebben aktívált súsot választjuk ki. További gyorsítási lehet®-

ség az, hogy adott O(n) lépésnként a szélességi kereséssel újra meghatározzuk

szinteket, így egyszerre lényegesen több súsot is meg tudunk emelni.

Az algoritmus összes futásideje megegyezik az emelések és a továbbítások

számával. Minden súsot mindkét fázisban maximum n-szer emelünk meg, te-

hát ez összesen O(n2) emelés. Ha egy élet telítünk, vagy üressé teszünk egy

továbbítással, akkor legközelebb akkor tudunk rajta újra folyamot növelni vagy

sökkenteni, ha a továbbításban résztvev® reziduális él végpontját legalább ket-

t®vel megemeljük, így a telit® továbbítások száma összesen maximálisan O(nm.

A nem telít® továbbítások vizsgálatánál nagy jelent®séget kap az alkalmazott

sús kiválasztási heurisztika.

Ha nem vesszük számításba az alkalmazott heurisztikát, akkor a O(n2m)
fels® beslés adható az összes nem telít® továbbításra. Ennek bizonyításához

de�niáljuk a következ® poteniál függvényt:

Φ =
∑

v aktív

l(v)

7Ezt nevezik hézag (gap) heurisztikának, ez nagyon lényeges javulást okoz a futásid®ben.
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Az adott függvény kezdetben maximum O(n2), minden telít® továbbítás és eme-

lés esetén maximum O(n)-nel növekedik Φ értéke, míg minden nem telít® továb-

bítás esetén eggyel legalább sökken. Az összes poteniál növekedés az algorit-

mus során maximum O(n2 + n2O(n) + nmO(n)) = O(n2m), ebb®l következ®en
a nem telít® továbbítások száma maximum O(n2m).

Ha a FIFO heurisztikát alkalmazzuk, akkor O(n3) fels® beslés adható a nem
telít® továbbítások számára. A bizonyításhoz osszuk szakaszokra az algoritmust,

egy szakasz addig tart, amíg a szakasz kezdetén a sorban lév® elemek ki nem

kerülnek egyszer a sorból. Adjunk egy fels® beslést a szakszok számára, ehhez

de�niáljuk a következ® poteniál függvényt:

Φ = max
v aktív

l(v)

A poteniál kezdetben maximum O(n). Ha egy szakaszban Φ növekszik, vagy

változatlan marad, akkor legalább egy súsot megemeltünk a szakaszban, te-

hát az ilyen szakaszok száma maximum O(n2). Mivel Φ mindig pozitív, ezért

azoknak a szakaszoknak a száma, amelyben Φ sökken maximum O(n2). Mi-

vel minden szakaszban egy súsot maximálisan egyszer választunk ki, ezért az

összes nem telít® továbbítás száma maximálisan O(n3).
A legjobb id®korlátot a legmagasabb sús kiválasztó heurisztika adja, eb-

ben a nem telít® továbbítások száma O(n2
√

m). Ennek bizonyításához szintén

de�niálunk egy poteniál függvényt:

Φ =
∑

v aktív

|{u|l(u) ≤ l(v)}|√
m

Az algoritmust szintén szakaszokra osztjuk, egy új szakasz kezd®dik akkor,

amikor a legmagasabb aktív szint megváltozik. Err®l már beláttuk, hogy ma-

ximálisan O(n2) fázis lehet az algoritmus során. Egy szakasz olsó, ha nem

tartalmaz
√

m-nél több nem telít® továbbítást, ezen szakaszok tehát elszámol-

hatóak a kívánt korlát terhére. Egyébként vizsgáljuk meg a poteniál változá-

sokat a gráfban. Kezdetben Φ értéke maximálisan O(n2/
√

m), és minden telít®

továbbítás és emelés maximum n/sqrtm növekedést okoz. Ebb®l következ®en

a poteniál összes növekedése maximálisan O((n3 + nm)/
√

m). Egyedül a nem

telít® továbbítás sökkenti a poteniál értéket, vizsgáljuk a drága szakaszok nem

telít® továbbításait. Ha egy szakaszban
√

m nem telít® továbbitás van, akkor

legalább ugyanennyi sús van a legmagasabb aktív szinten. Mivel minden nem

telít® továbbítás deaktívál egy súsot a legmagasabb aktív szinten, és serébe

sak egy eggyel alatta lév® súsot aktíválhat, így a poteniál legalább 1-gyel
sökkeni fog. Ezáltal a nem telít® továbbítások száma maximálisan O(n2

√
m).

Az algoritmusban nagyon egyszer¶ adatszerkezeteket8 kell használni, ugyanis

az aktív sús kiválasztáshoz, az új él kiválasztáshoz és az üres szint heurisz-

tikához kell sak speiális adatszerkezet. Egy adatszerkezetben nyilvántartjuk

minden szinthez az aktív súsokat, ehhez egy egyszeresen lánolt lista elegend®.

Az üres szint heurisztikához nyilvántartjuk az összes súsot egy adott szinten

egy olyan listában, amiben a sús indexével O(1) id® alatt elérhetjük a lánolt

lista elemet, tehát a megemelést így O(1) id® alatt el tudjuk végezni. Ezen kívül

minden súshoz rendelünk egy aktuális élet, ami el®tt lév® összes alkalmas élet

8Lehetne komplex adatszerkezettel, a dinamikus fa strktúrával elméleti javulást elérni, de
a gyakorlati mérések alapján nem gyorsítja az algoritmust.
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már telítettük. Ha a súsot megemeljük, akkor ezt beállítjuk az els® kimen®

élre.

2. Irányítási feladat

Adott G = (V,E) irányítatlan gráf és minden súshoz egy m : V → N fok-

szám korlát. Irányítsuk úgy a G gráf éleit, hogy minden súsra teljesüljön az,

hogy minden súsba bejöv® élek száma legalább akkora legyen, mint a fokszám

korlát:

|δ−(u)| ≥ m(u)

Az el®z® problémákhoz hasonlóan de�niálunk egy duális problémát, ami ezen

probléma esetén bizonyítást nyújhat arra, hogy nins megoldása az irányitási

feladatnak. Keressünk egy olyan X ⊂ V halmazt, amire igaz az, hogy a halma-

zon belüli és a halmazt elhagyó élek száma kisebb, mint a halmazbeli súsok

össz igénye:

|γ(X)| <
∑

u∈X

m(u)

Ha a duális feladat megoldható, akkor az irányitási feladat triviálisan nem

oldható meg. Ellenkez® esetben bizonyítsuk be, hogy megoldható a primál fel-

adat. Vegyük egy legjobb irányítását a gráfnak, ami szerinti összes fokszám

hiány a minimális. Vegyük azokat a súsokat, amiknek hiányuk van, legyen

ezen súsokból irányított úton elérhet® súsok halmaza X9. Ha X-ben van

olyan sús, aminek többlete van, akkor található egy olyan út a gráfban, aminek

minden élét megfordítva eggyel sökken az össz hiány, tehát az eredeti irányítá-

sunk nem lehetett a legjobb irányítás. Ellenkez® esetben X-ben minden sús

hiányos vagy semleges, és X-b®l nem megy ki él. Tehát találtunk egy megoldást

a duális problémára.

A szintez® algoritmus nagyon hasonló fogalmakat használ, mint a maximális

folyam keres® algoritmus. Legyen aktív egy sús, ha hiánya van, a gráfban

ezeket a súsokat szeretnénk megszüntetni. Kezdetben minden többletes sú-

sot elhelyezünk a 0-ás szinten, míg az aktiv és semleges súsot a O-ás szinten

lév® súsokból kiindulva egy fordított szélességi keresés alapján vett távolság

szintre tesszük. Az algoritmus során két tulajdonságot tarunk fenn, az els® az,

hogy minden él maximum egy szintet lép lefele, és minden nem O-ás szint¶ sús

semleges vagy hiányos.

Az algoritmus során minden lépésben vesszük a legmagasabban fekv® aktív

súsot, és megpróbálunk javítani hiányán. Végig megyünk az összes kimen®

élén, és ha a másik végpont eggyel lejjebbi szinten van, akkor megfordítjuk az

élet. Ha nins már több ilyen éle, de még van hiánya, akkor meghatározzuk a

következ® alkalmas szintet, ami az összes kimen® él végpontjai közül a minimális

szint¶ feletti szint.

Ha az algoritmus során kialakul egy üres szint, akkor legyen X az üres szint

feletti súsok halmaza. Az X minden eleme semleges, vagy hiányos, és van leg-

alább egy hiányos súsa. Az X halmazból nem megy ki él, tehát X megoldása

lesz a duális feladatnak. Könnyen bizonyítható, hogy az algoritmus O(nm) id®

alatt megáll és megadja az irányítási feladat egy megoldását.

9Szintén konstruálható algoritmus az ötlet alapján, ami összességében O(m2) id® alatt fut.
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3. Megengedett áram

Adott G = (V,A) irányított gráf, l, u :→ R él kapaitás korlátok és minden

súshoz, és egy m : V → R többlet alsó korlát. Készítsünk egy olyan f : A → R

folyam függvényt, ami a kapaitások szerint megengedett és minden súsban a

bejöv® és a kimen® folyam különbsége nagyobb a súsban meghatározott mi-

nimális elnyelésnél (természetesen ez az érték lehet negatív is, ebben az esetben

maximális kibosájtást jelent az érték negáltja):

la ≤ fa ≤ ua a ∈ A

∑

a∈δ−(u)

fa −
∑

a∈δ+(u)

fa ≥ mu u ∈ V

Szintén egy duális problémát de�niálunk els® lépésként. Keressünk egy olyan

X halmazt, amelybe bevezet® élek összes fels® kapaitásából kivonva a kivezet®

élek összes alsó kapaitását kisebb értéket kapunk, mint a halmaz összes elnyelés

alsó korlátja: ∑

a∈δ−(X)

ua −
∑

a∈δ+(X)

la <
∑

v∈X

mv

Könnyen belátható, hogy a primál feladat akkor és sak akkor oldható meg,

ha a duális nem oldható meg. Ha a duális feladat megoldható, akkor a primál

feladat triviálisan megoldhatatlan, ugyanis a duális feladat által adott X hal-

mazól befolyó folyam nem teljesítheti a elnyelési korlátot. Ellenkez® esetben

bizonyítsuk, hogy megoldható a primál feladat.

Ehhez de�niáljuk az áramhoz tartozó reziduális gráfot. Ha adott egy f
folyam, akkor a GR gráf súsai legyenek a G súsai. Ha az fuv < luv, akkor GR

gráfban is legyen egy uv él luv − fuv reziduális kapaitással, és ha az fuv > uuv,

akkor a GR gráfban legyen egy vu vissza él fuv − uuv reziduális kapaitással.

Vegyük a legjobb áramot, amiben az összes elnyelési hiány minimális. Le-

gyen X azon súsok halmaza, amelyeknek hiányuk van, vagy elérhet®ek ezen

súsokból a reziduális gráfban visszafele irányított úton. Ha X-ben van több-

letes sús, akkor egy irányított úton tudjuk javítani a folyamot. Ellenkez®

esetben megmutatjuk, hogy X megoldása lesz a duális feladatnak. Minden X
halmazba belép® élen a fels® korláttal megegyez® mennyiség¶ folyam folyik be,

míg minden kilép® élen a folyam érték megegyezik az alsó korláttal. Ezen kívül

X-ben van legalább egy elnyelési hiányos pont, de nins többletes pont. Ebb®l

következ®en az X halmaz ténylegesen kielégíti a duális feladatot.

Ugyanazt sináljuk, mint az irányítási feladatnál. Legyen aktív egy sús, ha

elnyelési hiánya van. Ebben az algoritmusban nem feltétlenül érdemes kezdeti

speiális szintezésb®l kiindulni, mert gyakran ez költségesebb, mint az algorit-

must lefuttatni. Ezért minden súsot elhelyezhetünk az alsó 0-ás szinten. Az

algoritmus során két tulajdonságot tarunk fenn, minden reziduális él maximum

egy szintet lép lefele, és minden nem O-ás szint¶ sús semleges vagy hiányos.

Az algoritmus során minden lépésben vesszük a legmagasabban fekv® aktív

súsot, és megpróbálunk sökkenteni hiányán. Megvizsgáljuk az összes bejöv®

reziduális élet, ha a másik végpontja az eggyel lejjebb lév® szinten található,

akkor onnan növeljük a folyam értéket a maradék reziduális kapaitás és az

aktív sús hiányának a minimumával. Ha minden élet megvizsgáltunk, de még

aktív, akkor megemeljük a súsot eggyel magasabra az összes bejöv® reziduális
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élnek a másik végpont szintjének a minimumánál. Az algoritmus befez®dik

ha találunk egy üres szintet, vagy ha minden sús deaktiválódik. Az utóbbi

esetben kapunk egy megengedett áramot kapunk, míg ellenkez® esetben az összes

olyan sús, amelyik az üres szint felett helyezkedik el triviálisan megoldása a

duális feladatnak.

4. Párosítás páros gráfokban

5. Minimális vágás keresése irányított gráfokban
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