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Úvod

O maximálních tocích
Zkokumání maximálního toku v síti je důležitý problém v kombinatorické op-

timalizaci. Nejprve nadefinujme model, ve kterém se budeme pohybovat. Mějme
tokovou síť G = (V,E, c, s, t), kde V je množina vrcholů, E je množina orien-
tovaných hran mezi dvojcemi různých vrcholů z množiny V , c je funkce přiřa-
zující každé hraně její kapacitu, s je speciální vrchol nazývaný zdroj, t je také
speciální vrchol, tentokrát označovaný jako stok. Vrchol s je různý od vrcholu t.
Bez újmy na obecnosti předpokládáme, že do zdroje s nevchází žádná hrana. Nyní
si představme, že chceme poslat ze zdroje s do stoku t po hranách z množiny E
co největší tok f , který nám kapacity hran dovolí, s respektováním Kirchhoffova
zákona1 pro všechny vrcholy v ∈ V . Velikostí toku f rozumíme součet toků vy-
cházejících ze zdroje s v tokové síti G, přičemž předpokládáme, že do zdroje nic
nevtéká. Tento součet se snažíme maximalizovat, abychom dostali tok, který již
nejde zlepšit, a tedy je nazýván maximální.

Podle zdroje [2] se problémem toků v sítích začal zabývat první A. N. Tolstǒı,
který v roce 1930, ve sbírce Transportation Planning Volume I publikoval článek
„Methods of Finding the Minimal Kilometrage in Cargo-transportation in space“.
Toky v sítích se poté objevily třeba v práci Forda a Fulkersona [3] v roce 1956,
přičemž autoři byli inspirování, podle článku [2], donedávna tajným, RAND re-
portem od T. E. Harrise a F. S. Rosse z roku 1955. Úlohu hledání maximálního
toku umíme řešit efektivně mnoha známými algoritmy, mezi které patří napří-
klad Ford-Fulkersenův, Dinicův nebo Goldbergův algoritmus. Ford-Fulkersonův
algoritmus vydá maximální tok v čase O(|E|2.|V |). Dinicův algoritmus je také
polynomiální, maximální tok vydá v čase O(|E|.|V |2), v tom samém čase také
běží Goldbergův algoritmus. Všechny algoritmy jsou detailněji popsané napří-
klad ve zdroji [4].

Pojďme se podívat, kdy je hledání maximálního toku užitečné. Například
chceme hledat způsob, jak poslat co nejvíce dat v počítačové síti ze zdrojového
routeru A do cílového routeru B. V této úloze hrají roli přenosové kapacity jed-
notlivých linek spojující router A s routrem B. Co kdybychom však měli místo
routeru A producenta rychle kazících se mandarinek, místo routeru B spotřebitele
a místo přenosových linek dopravní síť? Potom bychom chtěli využívat jen takové
cesty od producenta k spotřebiteli, které jsou dlouhé nejvýše k, kde by konstanta
k závisela na tom, jak rychle musíme ovoce převézt, aby se nezkazilo. Zároveň
chceme poslat co nejvíce mandarinek. Tato úloha se nazývá hledání maximálního
k-omezeného toku.

Problém tohoto typu, kde hledáme v tokové síti cesty délky nejvýše k, zmínili
poprvé v roce 1971 Adámek a Koubek [5].

Úlohu k-omezeného toku je možné řešit lineárním programováním. V roce 1981
Koubek a Říha ve svém článku The maximum k-flow in a network [1] načrtli kom-
binatorický algoritmus. Tímto článkem se budeme v této bakalářské práci zabývat

1Definujme funkci f : E → R+, jenž bude značit pro každou hranu uv ∈ E, jak velký tok
hranou uv protéká. Kirchhoffův zákon potom říká, že pro všechny vrcholy v ∈ V \ {s,t} platí:∑

u:uv∈E f(uv) =
∑

u:vu∈E f(vu).
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podrobněji.
S problémem maximálního k-omezeného toku je také spojena úloha hledání

minimálního k-omezeného řezu. Takový minimální k-omezený řez je podmnožina
hran F ⊆ E z tokové sítě G taková, že na hranách F \E v tokové síti G neexistuje
žádná cesta ze zdroje s do stoku t, která má délku kratší než k, a zároveň součet
kapacit hran v množině F je minimální.

Cíle práce
Prvním cílem práce je provést rešerši o problému k-omezeného toku a souvi-

sejícího k-omezeného řezu. Hlavním úkolem však je popsat článek The maximum
k-flow in a network autorů V. Koubek a A. Říha [1] a doplnit některé důkazy,
které jsou ve zmíněném článku vynechány. Autoři článku slíbili doplnění chybě-
jících důkazů v pozdější verzi článku, ale k tomu nikdy nedošlo.

V průběhu studování článku se však ukázalo, že původní zdroj obsahuje zá-
sadní chybua hlavní tvrzení článku neplatí. Proto místo dokazování důkazů bu-
deme v práci popisovat, jaký v článku nastává problém.

Členění práce
V kapitole 1 zavedeme základní definice, které budeme v dalším textu potře-

bovat. V následující kapitole číslo 2 se podíváme na známé výsledky v oblasti
k-omezených toků a souvisejících k-omezených řezů. V kapitole 3 si neformálně
přiblížíme, jak se postaví nová pomocná datová struktura, sloužící jako zobecnění
zlepšující cesty, pro nalezení co do většího k-omezeného toku. V kapitole 4 for-
málně popíšeme vše, o čem se píše v kapitole 3. V kapitole 5 nastíníme problémy,
které v původním článku nastávají. Většinu problémů opravíme, ale i přesto
na konci kapitoly ukážeme příklad, díky kterému popsaný algoritmus ve výše
citovaném zdroji nefunguje. V poslední kapitole číslo 6 nastíníme, jak chtěli au-
toři patrně strukturu použít pro zlepšování toku.

Vlastní přínos práce
Hlavním přínosem je odhalení chyby ve strarém a těžko srozumitelném článku,

který byl publikován na dobré konferenci – Mathematical Foundations of Com-
puter Science 1981 v Československu.
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1. Základní definice
V této kapitole zavedeme důležité definice, o které se budeme opírat v celém

zbytku práce. Všechny definice v této sekci odpovídají definicím v článku [1].

Definice 1 (Toková síť). Síť je uspořádaná čtveřice G = (V,E, c, s, t), kde:
• (V,E) je orientovaný graf

• s,t ∈ V je zdroj a stok sítě G , s ̸= t,

• c : E → R+ je funkce přiřazující kapacitu hranám.

Definice 2 (Orientovaná cesta). Definujeme orientovanou cestu p délky n jdoucí
z vrcholu z0 do vrcholu zn jako konečnou posloupnost p = (z0,z1, ...,zn), kde:

• zi ∈ V (i = 0,1,...n),

• (zj−1,zj) ∈ E pro (j = 1,...n),

• píšeme:

– délku cesty p označujeme L(p) = n,
– počáteční vrchol cesty p značíme BEG(p) = z0,
– koncový vrchol cesty p značíme END(p) = zn,

• často vynecháváme hrany při notaci cest, píšeme například p = (z0,z1, ...,zn).

Definice 3 (Orientovaná k-cesta). Orientovaná k-cesta je orientovaná cesta délky
n ≤ k.

Definice 4 (Operace mod). Mějme cestu p = (z0, z1, ...zn) délky n v tokové síti
G = (V,E, c, s, t). Pro cestu p a vrchol w = zi na cestě p a přirozené číslo b,
1 ≤ b ≤ n − i, definujeme (w + b) mod p jako vrchol zi+b. Výraz (w + b) tedy
označue vrchol, do kterého se dostaneme po b krocích (hranách) z vrcholu w,
pokud jdeme po cestě p.

Definice 5 (k-omezený tok). Pro tokovou síť G = (V,E, c, s, t) je k-omezený tok
množina f = {(pi,ri); i ∈ I}, kde I je indexová množina, pi ∀i ∈ I je orientovaná
cesta z s do t, ri ∈ R+ je velikost toku po cestě pi, splňující:

a) ∀i,j ∈ I, i ̸= j, pi a pj jsou různé,

b) ∀e ∈ E: ∑
i∈I:e∈pi

ri ≤ c(e).
Pro každé e ∈ E budeme ∑

i∈I:e∈pi
ri označovat jako f(e) a nazývat velikostí toku

f na hraně e. Definujeme velikost k-toku f jako |f | = ∑
∀i∈I ri. Ekvivalentně

budeme používat také pojmenování k-tok.

Definice 6 (Maximální k-tok). Maximální k-tok je k-tok maximální velikosti.

Definice 7 (Nasycená hrana vzhledem k toku f). Hrana e ∈ E je nasycená
vzhledem k toku f , pokud platí rovnost f(e) = c(e).

Definice 8 (Volná hrana vzhledem k toku f). Řekneme, že hrana e ∈ E je volná
vzhledem k toku f , pokud platí f(e) = 0.
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Definice 9 (k-omezený hranový řez pro s, t ∈ V ). Pro tokovou síť pojmenovanou
G = (V,E, c, s, t) definujeme k-omezený hranový řez mezi s, t ∈ V jako množinu
C ⊆ E takovou, že pro každou k-cestu p mezi uzly s,t existuje hrana e ∈ C taková,
že e ∈ p. Velikost řezu C je definována jako |C| = ∑

e∈C c(e). Pro jednoduchost
o k-omezeném hranovém řezu budeme někdy mluvit jako o k-řezu nebo ekviva-
lentně jako o k-omezeném řezu.

Definice 10 (k-omezený vrcholový řez pro s, t ∈ V ). Pro tokovou síť pojme-
novanou G = (V,E, c, s, t) definujeme k-omezenený vrcholový řez mezi s, t ∈ V
jako množinu U ⊆ V takovou, že pro každou k-cestu p mezi uzly s,t existuje uzel
v ∈ U takový, že v ∈ p. Pro jednoduchost budeme používat také pojmenování
k-vrcholový řez.
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2. Související výsledky
V této kapitole se podíváme na to, jaké jsou doposud známé výsledky v oblasti

k-toků a k-řezů. Ačkoli jsou problémy k-omezeného toku i k-omezeného řezu
jednoduché definovat a jsou studované od 70. let minulého století, stále zůstává
řada zásadních otevřených problémů.

2.1 Výsledky pro k-omezené toky
Je známé, že maximální k-tok lze získat pomocí lineárního programování [6].
V roce 1981 byl představen ve článku od autorů Koubek a Říha [1] kombi-

natorický algoritmus pro k-toky. Autoři uvádí, že algoritmus nalezne maximální
k-omezený tok v čase O(|E|.|I|2.L/ψ(G)), kde |E| značí standartně počet hran
v odpovídající síti G, zároveň |I| je počet cest v nalezeném maximálním k-toku,
L je velikost maximálního k-toku a ψ(G) = min(|c(e) − c(g)|; c(e) ̸= c(g); e, g ∈
E ∪ {e′}), přičemž c(e′) = 0. Bohužel tento algoritmus nefunguje (viz kapitola 5).

Problematikou k-omezených toků se také zabývá diplomová práce Algorithms
for L-Bounded Flows [7]. Autor popisuje kombinatorické polynomiální aproxi-
mační schéma založené na na algoritmu pro maximální multikomoditní tok. Jedná
se o (1 + ϵ) - aproximaci.

2.2 Výsledky pro k-omezené řezy
Již v roce 1971 zmínili autoři Adámek a Koubek ve svém článku [5] zajímavé

vlastnosti k-omezených toků. Především ukázali, že neplatí dualita maximálního
toku a minimálního řezu.

Vezměme následující obrázek 2.1 z článku [5]. Dejme každé hraně na obrázku
jednotkovou kapacitu. Nastavme k = 4. Zobrazený 4-tok na obrázku obsahuje tři,
barevně odlišené, cesty, z nichž je každá použitá pro tok velikosti 1/2.

Velikost 4-toku je 1,5. V nakresleném grafu existují pouze čtyři cesty délky
maximálně 4. První taková cesta je cesta {s, a, b, t}. Druhá, třetí a čtvrtá cesta je
reprezentována na obrázku červenou, zelenou a šedivou barvou. Je vidět, že každá
cesta délky maximálně 4 používá alespoň dvě hranu z množiny {sa, ab, bt}, tudíž
velikost maximálního 4-toku je nejvýše 3/2. Tedy tok znázorněný na obrázku 2.1
je maximální.

Minimální řez pro tok na obrázku 2.1 má však velikost 2, což zároveň ukazuje,
že i při celočíselných kapacitách tokové sítě můžeme dostat neceločíselný tok.

Obrázek 2.1: Maximální tok není minimální řez.

V literatuře se můžeme také setkat s jiným názvem pro problém k-omezeného
řezu, a to s názvem „short paths interdiction problem“ [8, 9, 10], který je možné

6



do češtiny přelozít jako problém likvidace krátkých cest.
Je známo, že problém k-omezeného řezu je NP-těžký [11].
Dalším zdrojem je článek od autorů Petr A. Golovach a Dimitrios M. Thili-

kos [12], kde jsou zmíněny dva problémy. Prvním z nich je problém hledání vzá-
jemně disjunktních cest omezené délky parametrem k v orientovaných i neorinto-
vaných grafech, druhým problémem je hledání k-omezeného řezu. Oba zmíněné
problémy studují v článku z pohledu parametrizované složitosti. Parametrizují
podle různých faktorů, mezi které patří maximální délka cest, označená písme-
nem k , počet cest, označený písmenem l, a velikost řezu nebo stromová šířka
vstupního grafu. Pro všechny varianty problému (hranově i vrcholově disjunktní
verze, orientované i neorintované grafy) předvádí FPT-algoritmus1 parametrizo-
vaný pomocí obou konstant k i l. Taktéž autoři ukázali, že hranové varianty jsou
těžší než jejich vrcholově-disjunktní verze za přepokladu, pokud parametrizujeme
podle stromové šířky vstupního grafu.

Na naposledy zmíněný článek reagovali autoři Fluschnik, Hermelin, Nichter-
lein a Niedermeier [13]. V tomto článku autoři představujují novou techniku,
která využívá nový princip, takzvanou „Fractalism“ techniku. Tato technika se
opírá o T-fraktály2. Zmíněnou techniku používají autoři v kombinaci s takzvanou
„OR-kompoziční“ technikou. Jednodušeji řečeno, tato technika pro parametrizo-
vaný problém znamená (podle článku [13]) převést t instancí problému s parame-
trem k do jediné instance stejné problému s novým parametrem k′ = kO(1) log t.
Poté takto získaná instance splnitelná právě tehdy, když alespoň jedna z daných
instancí je splnitelná.

Pomocí této techniky Fluschnik a spol. [13] vyřešili otevřený problém Golova-
cha a Thilikose a ukázali, že k-omezený řez nemá kernel polynomiální velikosti3,
při paramatrizaci pomocí k a velikosti řezu (za rozumných složitostních předpo-
kladech).

Dvořák a Knop [14] popsali FPT algoritmus pro problém k-omezeného řezu,
parametrizovaný pomocí k a stromové šířky4 grafu.

Další výsledek v této oblasti je v článku Length-Bounded Cuts and Flows od
autorů Baier, Erlebach, Hall, Köhler, Kolman, Pangrác, Schilling a Skutella [6]
jsou popsány instance, pro které minimální k-hranový řez (resp. k-vrcholový řez)
je θ(n2/3)-krát (θ(

√
n)-krát) větší než maximální k-tok, přičemž n je počet uzlů

v tokové síti. V tomtéž zdroji autoři ukazují, že úloha minimálního k-řezu je
NP-težká, a to dokonce do aproximace s faktorem 1,1377 pro k ≥ 5 v případě

1 FPT je zkratkou pro „Fixed-Parameter Tractable“. FPT je algoritmus takový, který umí
rozhodnout v čase f(k).|I|O(1), zda je daný prvek z množina instancí (I,k) řešením úlohy,
kde I ∈

∑∗ pro konečnou abecedu
∑

a k ∈ N je parametr [13].
2 T-fraktál je struktura, která vzniká z počátku z jednoho trojúhelníka, na který se iterativně

přidávájí další trojúhelníky tak, aby sousedily vždy jednou stranou s nějakým již existujícím
trojúhelníkem.

3Kernelizace je algoritmus, který pro danou instanci (I,k) parametrizováného problému
P spočítá v polynomiálním čase ekvivalentní instanci (I ′,k′) problému P (kernel) takovou,
že |I ′| + k′ ≤ f(k) pro nějakou funkci závisející pouze na k [13].

4Stromová šířka je definována následovně. Nejprve mějme stromový rozklad grafu G = (V,E)
jako dvojici (T (U,F ), β) takovou, že T je strom, β je funkce přiřazující každému uzlu u ∈ U
podmnožinu vrcholů v G, ∀v ∈ V ∃u ∈ U tž. v ∈ β(u), pro každé ∀e ∈ E ∃u ∈ U tž. oba
koncové vrcholy hrany e náleží β(u) a ∀v ∈ V indukuje {u ∈ U : v ∈ β(u)} souvislý podstrom.
Potom definujeme šířku stromového rozkladu (T, β) jako max{|β(v)| : v ∈ V } − 1. Následně je
stromová šířka grafu G tw(G) nejmenší šířkou stromového rozkladu [15].
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k-vrcholového řezu a pro k ≥ 4 v případě k-hranového řezu.
Ve zdroji [6] je také, mimo jiné, popsaný algoritmus s aproximačním fakto-

rem O(min{k, n/k}) ⊆ O(
√
n) pro k-vrcholový řez, v případě k-hranového řezu

O(min{k, n2/k2,
√
m}) ⊆ O(n2/3), kde m značí počet hran v tokové síti.

Problém se dá zavést i pro grafy s různými délkami hran, totiž tak, že je to tok,
který lze dekomponovat na cesty délky nejvýše k, přičemž délky cest počítáme
vzhledem k daným délkám hran. V článku [6] autoři také ukazují, že na sítích
s jednotkovými kapacitami a s obecnými délkami hran je NP-těžké rozhodnout,
zda existuje k-tok o dané velikosti.

Ve článku od autora Lee [10], je dokázáno, že pro jakýkoli konstantní faktor c,
za předpokladu platnosti takzvané „Unique Games Conjecture“, je NP-těžké spo-
čítat c-aproximaci minimálního k-omezeného řezu.

Ve článku od autora Kolman [9] je ukázáno, že pro rovinnné grafy je možné
optimálně vyřešit problém k-omezeného řezu (jeho vrcholovou i hranovou vari-
antu) v čase O((k+2)3kn). Problém je tedy FPT vzhledem k parametru k. Dalším
zajímavým výsledkem ze stejného zdroje je O(τ

√
log τ)-aproximační algoritmus

pro minimální k-omezený vrcholový řez na grafech se stromovou šířkou nejvýše
τ ; pokud algoritmus dostane na vstupu rovnou nejen samotný graf, ale rovnou
i jeho stromový rozklad o šířce τ , je aproximační poměr algoritmu dokonce jen τ .

Posledním zdroj v této kapitole je článek autorů Bazgan, Fluschnik, Nichter-
lein, Niedermeier a Stahlberg [8], který řeší problém k-omezeného řezu. Pro in-
stanci k-omezeného řezu na grafu G označme b := k − distG(s,t), kde distG(s,t)
značí délku stávájící nejkratší cesty v grafu G mezi zdrojem s a stokem t. Je
známo NPCut, že v případě b = 1 je problém řešitelný v polynomiálním čase.
Mezi výsledky článku [8] patří důkaz, že již pro případ b=2 je problém NP-težký.
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3. Úvod do zlepšujících k-systémů
Mějme nějaký daný k-tok f tvořený množinou cest {pi | i ∈ I}, který chceme

zlepšit. Tato kapitola přibližuje strukturu pro nalezení zlepšujícího toku v tokové
síti G zavedenou v článku [1]. Cílem následujících podkapitol je vytvoření ná-
hledu na koncept zlepšujících k-systémů, které zavedeme v následující kapitole
do formálních detailů. Jak ale ukážeme v dalších kapitolách, předložený koncept
obsahuje kromě řady dílčích chyb (kapitola 4) i jednu zásadní (kapitola 5).

3.1 Jak vypadá zlepšující k-systém
Mějme tokovou síť G = (V,E, c, s, t) dle Definice 1 a v ní libovolný k-omezený

tok f podle Definice 5, jenž není k-tokem maximálním. Budeme stavět paralelní
strukturu T = (U, F, u0, Z) k tokové síti G, kde (U, F ) je strom s množinou uzlů
U a množinou hran E, u0 je kořen stromu, Z je množina značek pro jednotlivé
uzly stromu, pro jednoduchost budeme o celé struktuře T mluvit jako o stromu.
Tento strom T budeme nazývat zlepšující k-systémem.

Uzly stromu T rozdělujeme na 4 typy (1,2,3,4-synové), které v následují-
cích podkapitolách popíšeme. Budeme říkat, že uzel u je 1-syn (resp. 2,3,4-syn)
nebo ekvivalentně říkáme, že u je uzlem typu 1-syn (resp. 2,3,4-syn). Každý typ
uzlu má jiný typ značky. Typy značek popíšeme později.

Každý uzel (až na výjimku, kterou je 4-syn) odpovídá cestě v síti G takové,
že první část takové cesty obsahuje hrany s nulovým tokem vzhledem k danému
k-omezenému toku f a druhá část vede po nějaké cestě z k-toku f . Strom T po-
pisuje, jak z úseků volných hran a úseků stávajících cest z k-toku postavit větší
k-tok.

3.1.1 Základní uzly (1-synové)
Uvažme uzel u stromu T , který je typu 1-syn. Značka pro tento uzel má

formát (q(u), i(u), a(u), b(u)). Jednotlivé složky vysvětlíme v dalším textu. První
úsek hran 1-syna je cesta v G, skrz kterou neteče žádný tok v toku f . Tento úsek
končí buď ve stoku t nebo končí ve vrcholu hrany, která má nenulový tok. To,
že má hrana nenulový tok, znamená, že je součástí nějaké cesty z k-toku f . Pro
každý uzel u stromu T je vybrána jedna taková cesta a její index je uložen v
identifikátoru i(u). Úsek volných hran pro uzel u budeme označovat q(u).

Všimněme si, že pokud teď máme cestu ze zdroje s do stoku t po volných
cestách, která je kratší než k, můžeme rovnou po této cestě tok zvětšit. Pokud
však takový případ nenastane, potom pouze s využitím volných úseků lepší tok
nesestavíme. Proto strom T obsahuje nový úsek, který označíme q(u). Tento úsek
bude obsahovat cestu začínající v posledním vrcholu úseku q(u) jdoucí b(u) kroků
po cestě pi(u), kde b(u) ∈ Z+ je další atribut uzlu u.

Strom T bude popisovat, jak úseky q(u) a q(u) pro jednotlivé uzly spojovat.
Pro ověření, že výsledná cesta nepřesáhne povolenou délku k, obsahuje každý uzel
u také atribut a(u), který značí délku cesty ze zdroje s do BEG(q(u)) popisovanou
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stromem T . Pro každý uzel u musí platit podmínka:

a(u) + L(q(u)) + b(u) ≤ k . (3.1)

Obrázek 3.1: Napojení úseků q(u) a q(u).

Volné úseky q(u) a úseky s nenulovým tokem q(u) budou tvořit stavební ka-
meny pro tvoření nového zlepšujího toku. Cílem je vybudovat zlepšující k-systém,
tedy strom T , který umožní modifikovat stávající tok tak, abychom dostali cestu
ze zdroje s do stoku t délky nejvýše k po nenasycených hranách.

Začněme tím, že potřebujeme zaručit, aby výsledná cesta po nenasycených
hranách začínala ve zdroji. Bez újmy na obecnosti předpokládejme, že žádná
cesta toku f nevchází zpátky do zdroje s. Pokud by byly všechny hrany ze zdroje
s nasycené, tak by byl současný k-tok maximální. Avšak my od počátku předpo-
kládáme, že k-tok maximální není, a tedy máme minimálně jednu nenasycenou
hranu vycházející ze zdroje s, označme ji e.

Nyní jsou dvě možnosti, jak mohou úseky q a q pro kořen vypadat. Buď je
úsek q neprázdný a začíná nějakou volnou hranou vycházející ze zdroje s, nebo je
úsek q prázdný, a v tom případě úsek q začíná nějakou nenasycenou hranou vy-
cházející ze zdroje s.

V úseku q(u0) bude za podmínky END(q(u0)) ̸= t přesně b(u0) hran jdoucích
z uzlu END(q(u0)) po cestě i(u0). Pokud END(q(u0)) ̸= t, bude následovat úsek
q(u1) začínající v END(q(u0)) následovaný úsekem q(u1), kde uzel u1 je 1-synem
uzlu u0 ve stromu T , a tak dále. Podmínka 3.1 zajistí, že délka takového řetězce
je menší nebo rovna konstantně k.

Obrázek 3.2: Napojení více 1-synů tvořících cestu ze zdroje s do stoku t.
Úseky q(u1) a q(u2) mají délku 0.

Obrázek 3.3: Příslušný strom k tokové síti z obrázku 3.2.

Tímto způsobem je možné řetězení úseků 1-synů. Takový řetěz 1-synů z kořene
(včetně) bude tvořit cestu, která po případné modifikaci pomocí ostatních typů
synů půjde využít ke zvětšení stávajícího k-toku.
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3.1.2 Uzly pro odnasycování nasycených hran (3-synové)
Dalším typem uzlu je 3-syn. Pro 3-syna v má jeho značka formát (q(v), i(v),

a(v), b(v), h(v), j(v), d(v), o(v)). Jednotlivé složky vysvětlíme později.
Každý 3-syn uzlu u bude mít na starosti odnasycení některých nasycených

hran z úseku q(u) tak, aby všichni 3-synové uzlu u dohromady zajistili odnasycení
všech hran úseku q(u).

Základní myšlenka odnasycení, kterou zajišťuje 3-syn, je prostá. Vezmeme
jednu z cest daného k-toku f , která prochází nasycenými hranami, jež má 3-
syn odnasytit, a přesměrujeme tok jinou trasou. K popisu této změny obsahuje
každý 3-syn nejen atributy a(v), q(v), i(v), b(v), q(v), ale navíc i index cesty j(v).
Cesta j(v) bude cestou z existujícího k-toku f , která prochází alespoň jednou
nasycenou hranou z úseku q(u). Takovou množinu nasycených hran z q(u), kterou
prochází cesta j(v), označíme h(v). Právě tyto nasycené hrany z h(v) bude uzel
v uvolňovat. Uzel v bude přesměrovávat tok (nebo jeho část) pomocí svého úseku
q(v) a q(v). Proto musí platit, že vrchol BEG(q(v)), ležící na cestě pj(v), a to ještě
před hranami z množiny h(v).

Atribut d(v) značí vzdálenost od zdroje s po cestě pj(v) do vrcholu BEG(q(v)).
Jinými slovy lze říci, že číslo d(v) říká vzdálenost prvního vrcholu cesty q(v)
od zdroje s po cestě pj(v) bez použití nějaké zkratky.

Uzel typu 3-syn si jako poslední atribut ve své značce uchovává ještě číslo o(v),
které říká, jaká je v budoucí cestě povolená vzdálenost od zdroje s. Toto číslo
bude důležité pro následující podkapitolu, kde budeme popisovat zkratky pro to,
abychom připojením 3-syna na cestu pj(v) neporušili omezení celkové délky cesty
danou konstantou k.

Abychom opravdu mohli odvést přesměrovaný tok až do stoku t, budeme vždy
vyžadovat existenci 1-syna přímo připojeného za 3-syna, obdobně jako v případě
1-synů.

Obrázek 3.4: Napojení úseku 3-syna v na úseky svého předchůdce u.

3.1.3 Uzly pro zkracování příliš dlouhých cest (2-synové)
V minulé podkapitolce jsme naznačili, že se může stát, že napojením úseků

q(v) a q(v) 3-syna v na cestu pj(v) může vzniknout cesta delší než k. V tomto pří-
padě se budeme snažit nahradit počáteční úsek cesty pj(v) délky d(v) po nějaké
kratší cestě.

O zkracování příliš dlouhých cest se budou starat uzly pojmenované 2-synové.
Takový 2-syn je vlastně 1-syn pozpátku. Místo, aby 2-syn w uzlu v pomáhal tvořit
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cestu z END(q(w)) do stoku t, pomáhá tvořit cestu ze zdroje s do BEG(q(v)).
Značka tohoto uzlu je (q(w), i(w), a(w), b(w), j(w), d(w), o(w)).

Připojením 2-synů nesmí dojít k prodloužení cesty. Proto si u 2-syna w pama-
tujeme číslo d(w), které říká, jak je vrchol BEG(q(w)) momentálně (tj. po cestě,
kterou máme ve stromu T popsanou) vzdálený od zdroje s, a číslo o(w), které
udává, jaká vzdálenost je povolená. Pokud na 3-syna v napojujeme 2-syna w,
musí platit, že d(w) − o(w) je kratší nebo rovný d(v) − o(v).

Obrázek 3.5: Napojení 2-syna w na 3-syna v.

Obrázek 3.6: Příslušná část zlepšujícího k-systém k obrázku 3.5.

Na 2-syna mohou navazovat další 2-synové, jejichž úseky q a q se napojují
v tokové síti vždy před úseky předchozího 2-syna. U 2-synů budeme vyžado-
vat, na rozdíl od 1 nebo 3-synů, aby pro posledního napojeného 2-syna y platilo
BEG(q(y)) = s. To nám zaručí, že tok opravdu povede ze zdroje. Podobně jako
u 1-synů a 3-synů je i u každého 2-syna povoleno, aby jeden z úseků q a q byl
prázdný.

Všimněme si, že nemá smysl za 2-syna napojovat 1-syna. Zatímco 1-syn bu-
duje cestu do stoku t, 2-syn pracuje na zkracování cesty pro nějakého 3-syna
směrem do zdroje s. Na druhou stranu má smysl, aby na 2-syna w navazoval uzel
typu 3-syn uvolňující nasycenou hranu v případě, že taková hrana v úseku q(w)
existuje.

3.1.4 Uzly jako ukazatelé (4-synové)
V procesu odnasycování nezáleží na tom, zda je vrchol u 1, 2 nebo 3-syn,

ve všech případech může nastat situace, že potřebujeme odnasytit nějakou na-
sycenou hranu z q(u). O to se postará nějaký 3-syn v uzlu u. Nicméně můžeme
chtít uvolnit tu samou hranu nejen pro vrchol u, ale i pro další vrchol w. A na to
nám může stačit jen jeden 3-syn.
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Tato situace je důvodem zavedení 4-synů. Takový 4-syn x toho neumí mnoho.
Značka pro tento uzel má formát (h(x), n(x), j(x)). Ve svém atributu n(x) má
odkaz na 3-syna, který už odnasycuje hrany v h(x). Také si pamatuje index
cesty v atributu j(x), který musí být shodný s j(n(x)), abychom zaručili, že n(x)
opravdu odnasytí hrany, které potřebujeme odnasytit. A víc atributů, než tyto
tři zmíněné, 4-syn nepoužívá.

Obecně jeden vrchol ve stromu T může mít více 4-synů nebo 3-synů. Vždy
je však důležité, aby tito synové odnasytili všechny nasycené hrany, které je třeba
odnasytit.

Na druhou stranu nemá smysl, aby měl 4-syn nějakého potomka. 4-syn je druh
vrcholu, který pouze ukazuje na jiný vrchol, ale sám nic neuvolňuje, nezkracuje,
nevětví. Proto 4-synové budou vždy listy ve stromu T .

Tím jsme vyčerpali druhy synů ve stromě zlepšujícího k-systému.
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4. Definice zlepšujících k-systémů
V této kapitole postupně formálně sepíšeme všechno, co jsme již představili

v Kapitole 3. Vystačíme si s definicí 11, která zjednodušuje definici 4.1. z původ-
ního článku [1].

V citovaném článku jsou zavedeny značky zvlášť pro hrany a zvlášť pro vrcholy
ve stromu T = (U, F ). To však není nutné ze dvou důvodů. Zaprvé, pokud máme
strom, tak každá hrana ve stromu je jednoznačně určena svým vrcholem, který je
dále od kořene. Zadruhé, ne všechny atributy e značkách, které autoři v původ-
ním článku zavádí, se ukázaly jako využité.

Každému vrcholu ve stromu T budeme přiřazovat značku podle toho, o ja-
kého syna se ve stromu jedná. Budeme rozlišovat čtyři typy synů, kterými budou
1, 2, 3, 4- synové. V původním zdroji také dochází k přetížení symbolů pro atri-
buty ve značkách (jeden atribut znamená víc věcí v závislosti na to, o jaký typ
uzlu se jedná). Tomu jsme se v definici 11 vyhnuli.

Všechny drobné změny provedené v definici 11 detailně popisujeme na konci
této kapitoly.

4.1 Definice
Definice 11 (Zlepšující k-systém). Zlepšující k-systém pro daný k-tok ozna-
čený f = {(pi, ri), i ∈ I} v síťi G = (V,E, c, s, t) je značkovaný zakořeněný strom
T = (U,F,u0,Z), kde U je množina uzlů, F je množina hran, u0 je kořen, Z je
množina značek pro uzly U formátu:

(a) (q(u),i(u),a(u),b(u)), pokud je vrchol u 1-syn, nebo kořen1,

(b) (q(u),i(u),a(u),b(u),j(u),d(u),o(u)), pokud je vrchol u 2-syn,

(c) (q(u),i(u),a(u),b(u),h(u),j(u),d(u),o(u)), pokud je vrchol u 3-syn,

(d) (h(u),n(u),j(u)), pokud je vrchol u 4-syn,

kde: q(u) je cesta po volných hranách, i(u) ∈ I, a(u) ∈ Z+, b(u) ∈ Z+, ∅ ≠ h(u) a
h(u) ⊆ E t.ž. ∀g ∈ h(u) : f(g) = c(g), j(u) ∈ I, d(u) ∈ Z+, o(u) ∈ Z+, n(u) ∈ U ,

splňující:
1. ∀u ∈ V :

(a) (g ∈ q(u)) ⇒ (f(g) = 0),
(b) END(q(u)) ∈ pi(u),
(c) a(u) + L(q(u)) + b(u) ≤ k,
(d) (a(u) + L(q(u)) + b(u) = k) ⇒ (END(q(u)2) = t),

1kořen považujeme technicky za 1-syna
2Definujeme q(u) jako úsek na cestě pi(u) začínající ve vrcholu END(q(u)) a končící vrcholem

(END(q(u)) + b(u)) mod pi(u).
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2. BEG(q(v0)) = s, a(v0) = 0 a buď L(q(v0)) > 0 nebo není nasycená hrana
(s,s+ 1 mod pi(v0)) ,

3. ∀u ∈ V :

(a) u je 4-syn ⇒ v je list stromu (V,E),
(b) (u je 1-syn nebo 3-syn) ⇒ (u má 1-syna ⇔ (END(q(u)) ̸= t),
(c) u má maximálně jednoho 1-syna a maximálně jednoho 2-syna,
(d) u má 2-syna ⇔ (u je 2-syn nebo 3-syn a d(u) > o(u)),
(e) (u má 3-syna nebo 4-syna ) ⇔ (∃g ∈ q(u) : f(g) = c(g)),

4. pokud u je 1-syn w, potom:

(a) BEG(q(u)) = END(q(w),
(b) a(u) = a(w) + L(q(w)) + b(w),

5. pokud u je 2-syn w, tak potom:

(a) BEG(q(w)) = END(q(u),
(b) d(w) − o(w) ≥ d(u) − o(u),
(c) a(u) = o(u),
(d) a(w) = a(u) + L(q(u)) + b(u),
(e) (s+ d(u)) mod pj(u) = BEG(q(u)),
(f) bezprostředně pod u není žádný 2-syn ⇒ BEG(q(u)) = s,

6. pokud u je 3-syn w, tak potom:

(a) h(u) ⊆ {g; g ∈ q(w), f(g) = c(g)} ⋂
pj(u),

(b) h(u) ̸= 0,
(c) a(u) = o(u),
(d) BEG(q(u)) = (s+ d(u)) mod pj(u),
(e) (s+ d(u)) mod pj(u) předchází všem hranám g ∈ h(u),
(f) ∀g ∈ h(u) ∀x takové, že x = u nebo x je potomek u: g /∈ q(x),

7. pokud u je 4-syn w, potom:

(a) j(u) = j(n(u)),
(b) n(u) je 3-syn,
(c) 0 ̸= h(u) ⊆ {g; g ∈ q(w), f(g) = c(g)} ⋂

pj(u)},
(d) a platí následující:

i. nechť u1, ...un (v1, ...vm) je posloupnost uzlů stromu T = (U,F )
taková, že:
A. pro i = 1,...,n − 1 (j = 1,...m − 1) ui+1 je 2-syn ui (vj+1 je

1-syn vj),
B. u1 = v1 = n(u), un (vm) nemá žádného 2-syna (1-syna),
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ii. potom ∀g ∈ h(u), 1 < i ≤ n, 1 < j ≤ m:
A. g /∈ q(ui),
B. g /∈ q(vj),

8. pro všechny uzly u kromě 4-synů:

(a) pokud ψ(u) je množina všech 3-synů a 4-synů u, potom:

i. {g; g ∈ q(u), f(g) = c(g)} = ⋃
∀w∈ψ(u) h(w),

(b) pokud w1 ̸= w2, w1, w2 ∈ ψ(u), potom:

i. h(w1) ∩ h(w2) = ∅,

9. pro všechny cesty p ∈ T = (U,F, u0, Z) a pro všechny dvojice uzlů u1, u2 ∈ p,
u1 ̸= u2, u1,u2 takové, že je každý z nich buď 3-syn nebo 4-syn, platí:

(a) h(u1) ∩ h(u2) = ∅.

4.2 Změny oproti původní definici
V této sekci popíšeme změny v definici 11 oproti původnímu článku. Níže

popsané změny děláme pro přehlednost nebo byly provedeny jako opravy větších
či menších chyb. Zásadní problém s původním článkem popíšeme v kapitole 5.

1. Došlo k přejmenování značení pro množiny vrcholů a hran v k-zlepšujícím
systému. V původním článku se množina vrcholů značila písmenem X
a množina hran písmenem R. Toto značení bylo upraveno na písmeno V
pro množinu vrcholů a E pro množinu hran.

2. Také jsme vynechali, nebo jinak pojmenovali atributy ve značkách, jenž byly
v původním zdroji používány v různém významu:

• Jedná se o atribut h(u), který v citovaném článku může znamenat
buď odkaz na cestu z k-omezeného toku (pokud uzel u je 2-syn),
nebo může obsahovat podmnožinu hran z tokové sítě (za podmínky,
že uzel u je 3, nebo 4-syn). Ukázalo se, že 2-syn nepotřebuje znát své
h(u), proto atribut h(u) používáme pouze ve významu jako ukazatel
na cestu z k-omezeného toku.

• Taktéž o(u) má v originálním textu více významů v závislosti na kon-
textu. Může znamenat povolenou vzdálenost BEG(q(u)) od zdroje
(v případě, že uzel u je 2 nebo 3-syn), nebo může znamenat odkaz
na 3-syna (pokud uzel u je 4-syn). Tentokrát všechny významy původ-
ního atributu o(u) potřebujeme, proto jsme se rozhodli přejmenovat
ukazatele na uzel typu 3-syn v případě, že je uzel u 4-syn, atributem
n(u).

3. Celkově došlo k zredukování atributů, neboť se ukázalo, že není nutné
u všech vrcholů držet všechny atributy. Byl vynechán atribut h(u) pro uzel
typu 2-syn, q(u), i(u), a(u), b(u), j(u), d(u) pro 4-syny.
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4. Nadefinovali jsme úsek q(u) v poznámce pod čarou již v prvním výskytu
v rámci podmínky 1 proto, abychom mohli začít používat zkratku q(u) dříve
a nemuseli opisovat odpovídající úsek přes vrchol END(q(u)) a atribut b(u).
V původním textu je q(u) definováno zhruba v polovině definice.

5. Všude, kde by nemuselo být jasné uzávorkování výrazů, jsme přidali navíc
závorky navíc podle toho, jak podmínka dává smysl vzhledem k celému
článku. Jedná se například o změnu v podmínce 3b, která měla původní
znění takto:

u je 1-syn nebo 3-syn ⇒ u má 1-syna ⇔ (END(q(u)) ̸= t,

nové znění vypadá takto:

(u je 1-syn nebo 3-syn) ⇒ ( u má 1-syna ⇔ (END(q(u)) ̸= t).

Podobné změny bylo nutné udělat na více místech.

6. Podmínka 3b zní v původním článku následovně:

If v is a 1-son of a 3-son then v has a 1-son
⇔ (END(q(v)) + b(v))mod pi(v) ̸= t.

Zde dává v kontextu článku větší smysl zaměnit předložku of za spojku or
a vložit závorky navíc. Nově zní podmínka takto:

(u je 1-syn nebo 3-syn) ⇒ (u má 1-syna ⇔ (END(q(u)) ̸= t).

Pokud bychom totiž původní podmínku zanechali, tak by se mohlo stát,
že se dostaneme do situace, kdy budeme mít cestu v k-zlepšujícím systému,
která však nepovede do stoku. Taková situace nastává například v následu-
jícím případě, znázorněném na obrázku 4.1.

Obrázek 4.1: Problém, pokud nemáme opravenou podmínku 3b.

Obrázek 4.2: Zlepšující k-systém pro tokovou síť z obrázku 4.1.

Vysvětlení je následující. Na obrázku 4.1 máme znázorněný k-tok skládající
se z jedné cesty pj(u). Na obrázku 4.2 máme odpovídající k-zlepšující systém,

17



kde má uzel u0, jenž je kořen. Uzel u0 má q(u0) = {e1,e2}. Předpokládejme,
že k není omezeno. Poté jistě zlepšující k-tok existuje, protože hrana e3,
jak je vidět v obrázku 4.2, není nasycená. Ale pokud nastavím b(v) = 0,
tedy q(v) = ∅, potom se nedostaneme do stoku t a nemůžeme poslat žádný
větší tok pouze po hranách e1 a e2.

7. Další změna je v podmínce 3d, kde nepožadujeme, aby o(u) bylo větší
než nula. Naopak, pokud bude o(u) rovno nule, tak to znamená, že jsme
2-synem zkrátili příslušného 3-syna až do stoku, což budeme chtít dělat.

8. Pro uzly typu 2-syn jsme vynechali podmínku i(u) = h(u) z původního
článku, protože se v článku s atributem h(u) u 2-synů nepracuje, a tudíž je
tato podmínka zbytečná.

9. Oproti původnímu článku přidáváme podmínku 5e navíc. Stává se, že je
možné splnit všechny ostatní požadavky v podmínce 5 ale bez podmínky 5e
se nám může stát, že pokud máme více 2-synů za sebou, tak na sebe je-
jich úseky q a q nemusí navazovat, a tedy by nebylo možné vytvořit cestu
ze zdroje s do stoku t. Situace je nakreslená na následujícím obrázku. Mů-
žete si všimnou, že pokud bychom doopravdy neměli podmínku 5e, tak by
přesně situace na obrázku mohla nastat.

Obrázek 4.3: Problém, pokud nemáme přidanou podmínku 5e.

10. Podmínku 5f jsme oproti původnímu článku také dodali. Původní text totiž
počítá s tím, že pokud pro nějakého 2-syna u platí d(u) ≤ o(u), tak už dal-
šího 2-syna mít nemusí a ze zdroje s se do vrcholu BEG(q(u)) dostaneme
pomocí prvních d(u) hran cesty pj(u), čímž bude dokončeno zkracování pů-
vodně dlouhé cesty. Problém je v tom, že autoři žádným způsobem neřeší,
jak se vypořádat s nasycenými hranami, které se v tomto počátečním úseku
cesty pj(u) vyskytují. To je důvodem dodání podmínky 5f.

11. Také jsme přidali podmínku 6f. Pokud bychom tuto podmínku neměli,
tak by bylo možné postavit z následující tokové sítě k-zlepšující strom,
který by obsahovat vrchol u, ale neuměl by odnasytit hrany z h(u).
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Obrázek 4.4: Problém, který může nastat bez podmínky 6f.

12. V závislosti na bodu 10 pak vynecháváme v podmínce 7 následující pod-
mínku:

g /∈ pj(un) | {s, s+ o(n)},

která je v původním článku zařazena mezi podmínky 7(d)iiA a 7(d)iiB.
Tuto podmínku můžeme vynechat proto, že díky změně výše v bodu 10
bude podmínka 7 splněna vždy přímo podmínkami 7(d)iiA a 7(d)iiB.
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5. Chyba
V této kapitole popíšeme zásadní problém, který se při studování článku [1]

ukázal jako podstatný. Než si ho však popíšeme, tak si nejprve zmíníme dvě
lemmata spolu s potřebnými definicemi z původního článku, která se později
budou hodit. Lemmata i definice ponecháváme v původním znění až na změny
ve značení (viz subkapitola 4.2).

5.1 Potřebná lemmata a definice
Definice 12 (Definice 4.2 ve zdroji [1]). Nechť T je zlepšující k-systém vzhledem
ke k-toku f = {(pi, ri); i ∈ I} v tokové síti G = (V,E,c,s,t). Pro danou hranu
e ∈ E definujeme následující kvantity:

1. T1(e) je počet uzlů u ve stromu T takových, že e ∈ q(u) a pokud je zde
nasycená hrana g ∈ q(u), potom existuje uzel v, jenž je 3-syn uzlu u takový,
že g ∈ h(v) a e /∈ pj(v).

2. T2(e) je počet uzlů u ve stromu T takových, že e ∈ q(u).

3. T3(e) je počet uzlů u, kteří jsou 3 nebo 4-synové splňující e ∈ h(u).

Pro i ∈ I označíme mi = sup{T3(e); e ∈ pi}, |T | = min{c(e)/T2(e); e ∈ E,
f(e) = 0}∪{(c(e)−f(e))/T1(e); e ∈ E}∪{ri/mi; i ∈ I}, kde nedefinované výrazy
vynecháváme.

Lemma 1 (Lemma 4.2 ve zdroji [1]). Pokud existuje zlepšující k-systém vzhledem
ke k-toku f , potom existuje k-tok f ′ splňující |f ′| = |f | + |T |.

Po této definici a výše zmíněném lemmatu autoři v článku naznačují postup,
jak by se měl hledat maximální k-tok v tokové síti. Procedura by měla podle
článku vypadat následovně. Začínáme od nulového toku. Každá iterace násle-
dující procedury by měla obsahovat pouze polynomiálně mnoho kroků. Nejprve
postavíme zlepšující k-systém vzhledem ke stávajícímu k-toku (autoři však nikde
v článku neuvádí, jak). Po tomto kroku je v článku uvedena následující definice
spolu s navazujícím lemmatem.

Definice 13 (Definice 4.3 ve zdroji [1]). Nechť E = E∪{e′}, kde e′ /∈ E a zároveň
c(e′) = 0. Položíme ψ(G) = min{|c(e) − c(g)|; c(e) ̸= c(g), e,g ∈ E}.

Pozorování 1. Podle definice 13 platí ψ(G) > 0.

Důkaz. Plyne přímo ze zavedení hodnoty ψ(G) v definici 13.

Lemma 2 (Lemma 4.4 ve zdroji [1]). Pro každý zlepšující k-systém T (vzhledem
k k-toku f = {(pi, ri); i ∈ I}) platí |T | ≥ ψ(G)/|I|.

Důsledek 1. Pro každý zlepšující systém platí |T | > 0.

Důkaz. Důkaz je přímým důsledkem pozorování 1 a lemmatu 2.

20



5.2 Stěžejní protipříklad
Nyní budeme postupovat následujícím způsobem. Ukážeme příklad tokové sítě

G, maximálního k-toku f a k-zlepšujícího systému T , ve kterém nastane závažná
chyba. Vezměme k = 5. I když je f maximální 5-tok, postavíme 5-zlepšující sys-
tém T . Podle lemmatu 1 by mělo dojít ke zvětšení toku o hodnotu |T |. Z důsledku
1 však víme, že |T | > 0. Ale vstupní toková síť G obsahovala maximální 5-tok,
čímž docházíme ke sporu

Vezmeme si následující tokovou síť G (obrázek 5.1) se svým 5-tokem f (na ob-
rázku 5.2), který je maximální. Tok je maximální proto, že všechny cesty ze zdroje
s do stoku tmusím obsahovat alespoň jednu z následující množiny hran {ab, ae, eb,
cf, fd, cd}, která však obsahuje takové hrany, které jsou všechny v tokové síti G
nasycené.

Obrázek 5.1: Vstupní toková síť G.

V následujícím obrázku zobrazíme detailněji 5-tok, pro který popíšeme zlep-
šující 5-systém i přes to, že je vyobrazený 5-tok maximální.

Obrázek 5.2: Rozklad 5-toku f na jednotlivé cesty p1, p2, p3, p4, p5, p6.
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Sestavíme 5-zlepšující systém T vzhledem ke vstupnímu toku. Ten může vy-
padat následovně:

Obrázek 5.3: Zlepšující 5-systém T .

Takový strom T popsaný na obrázku 5.3 splňuje podmínky z definice 11.
Nicméně, jak je již řečeno na začátku této podkapitoly, tok zlepšit nelze, protože
vstupní k-tok je maximální.

Problém lze stručně shrnout takto:
1. Máme maximální k-tok v síti G pro k = 5.

2. Máme zlepšující 5-systém T vzhledem k toku f .

3. Podle lemmatu 1 a lemmatu 2 existuje 5-tok f ′ s větším tokem než f ,
což je spor s maximalitou 5-toku f (bod 1 výše).

4. Tudíž lemma 1 nebo lemma 2 neplatí, tudíž algoritmus na hledání
maximálního k-omezeného toku z článku [1] ze zásadních důvodů ne-
funguje.

Těžko říci, zda je možné tento problém spravit. V průběhu zkoumání pů-
vodního článku jsme přišli na spoustu menších nedostatků, které jsou detailněji
popsané a vyřešené v kapitole 4. Problém popsaný v této kapitole se však zdá
být zásadní. Dochází k zacyklení závislostí 4-synů, čímž se dostáváme do nehezké
slepé uličky.
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6. Vlastnosti zlepšujícího
k-systému

Tato kapitola bude dokazovat některé hezké vlastnosti popsaného zlepšujícího
k-systému, které fungují. Ukážeme si, že ve stromu T existují cesty jdoucí ze zdroje
s do stoku t, které nejsou delší než konstanta k.

Původně měl tento oddíl dokazovat lemma 4.1 z původního článku [1]. Toto
lemma říká, že pokud k-tok f = (pi,ri) není maximální k-tok v tokové síti G,
potom existuje zlepšující k-systém vzhledem k toku f . Autoři zmiňují, že by měl
být důkaz proveden rekurzivně, ale samotný důkaz vynechávají. Vzhledem ke
kapitole 5 však lemma nedokazujeme.

6.1 Cesty ze zdroje do stoku
Značení (Tv, E ′, E3,4

u ). Tv je podstrom T určený vrcholem v ∈ T (V,E). E ′ jsou
všechny nenasycené hrany v G. E3,4

u = ⋃
u∈V (Tv),u je 3 nebo 4−syn h(u).

Invariant 1 (pro 1,3-syny). Pokud je uzel u ∈ U ve zlepšujícím k-systému
T = (U, F, u0, Z) 1 nebo 3-syn, potom existuje cesta v grafu H = (V,E ′ ∪ E3,4

u )
začínající v BEG(q(u)) a jdoucí do t.

Pozorování 2. Invariant 1 platí pro každý uzel u v podstromu Tv ve výše defino-
vaném k-zlepšujícím systému T = (U, F, u0, Z).

Důkaz. Nejprve připomeňme, že takový vrchol u, o kterém mluví invariant 1,
je 1 nebo 3-syn. Důkaz bude postupovat indukcí podle hloubky stromu T.

1. Počáteční podmínka: uzel u v tokové síti H z Invariantu 1 je list nebo platí
END(q(u) = t)

• Rozlišme dva případy:

(a) Pokud uzelu v grafu H je list, tak nemá žádného 3 ani 4-syna, tedy
q(u) z podmínky 3b neobsahuje nasycenou hranu. Z podmínky 1a
q(u) obsahuje pouze hrany s nulovým tokem, a tedy Invariant 1
platí.

(b) Invariant 1 je splněn v případě END(q(u) = t), protože to přímo
znamená, že z BEG(q(u)) existuje cesta přes q(u) a q(u) do stoku
t, neboť úseky q(u) a q(u) na sebe navazují.

2. Indukční krok: uzel u v tokové síti H z Invariantu 1 není list a neplatí
pro něj END(q(u) = t)

• Pokud END(q(u) ̸= t), tak z podmínky 3b obsahuje 1-syna w, který
je z podmínky 4 přímo napojen na END(q(u)). A pro w platí indukční
předpoklad, a tedy existuje cesta z BEG(q(w)) do t, tedy uzel u lze
pomocí synů prodloužit až do stoku t.
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Invariant 2 (pro 2-syny). Pokud je uzel v ∈ U 2-syn vrcholu u ve zlepšujícím
k-systému T , pak existuje cesta v grafu H = (V,E ′ ∪ E3,4

v ) začínající v uzlu s
a jdoucí do BEG(q(u)).

Pozorování 3. Invariant 2 platí pro každý uzel v v podstromu Tv ve výše defino-
vaném k-zlepšujícím systému T = (U, F, u0, Z).

Důkaz. Poznamenejme, že takový vrchol v, o kterém mluví Invariant 2, je 2-syn.
Budeme opět postupovat indukcí dle hloubky podstromu Tv.

1. Počáteční podmínka: uzel v v tokové síti H z Invariantu 2 je list nebo platí
BEG(q(v) = s)

• Pokud máme uzel, který je 2-syn a zároveň list, tak pro něj rovnou
platí podmínka 5f, která říká, že BEG(a(v)) = s.

• Invariant 2 je splněn přímo v případě BEG(q(v) = s) .

2. Indukční krok: uzel v v tokové síti H z Invariantu 2 není list a neplatí pro něj
BEG(q(v) = s)

• Pokud je bezprostředně pod uzlem v jiný 2-syn u, tak pro takový uzel
u z indukčního předpokladu existuje cesta v H z uzlu s do BEG(q(u)).
A protože uzel typu 2-syn je z podmínky 5d v H napojen přímo
před a(v), tak také vrchol v vede do stoku s. Jestliže však už v nemá
žádného 2-syna, tak z podmínky 5f musí vést v grafu H z uzlu s
do BEG(q(u)).

Definice 14 (Cesta ptu). Mějme vrchol u, který je 1 nebo 3-syn. Cesta ptu je cesta
z BEG(q(u)) do stoku t sestávající z 1-synů spojených přímo za sebou.

Definice 15 (Cesta psu). Mějme vrchol v, který je 2-syn. Cesta psv je cesta jdoucí
ze zdroje s do END(q(v)) sestávající z 2-synů spojených přímo za sebou.

Můžeme si všimnout, že cesta ptu je cesta z důkazu Pozorování 2 a cesta psu je
cesta z důkazu Pozorování 3.

Pozorování 4. Nechť je uzel u 1 nebo 3-syn. Potom platí |ptu| ≤ k − a(u).

Důkaz. Tvrzení budeme dokazovat indukcí podle hloubky uzlu u ve stromu T .
• Počáteční podmínka: uzel u nemá 1-syna.

– Pokud uzel u nemá 1-syna, končí z podmínky 3b končí ve stoku t.
– Z podmínky 1c vyplývá ptu ≤ k − a(u), neboť |ptu| = L(q(u)) + b(u).

• Indukční krok: u má 1-syna w:

– Cesta ptu začíná dle definice 14 v BEG(q(u)).
– Pro a(u) z podmínky 4b platí a(u) = a(w) − L(q(w)) − b(w) a pro ptu

z indukčního předpokladu platí |ptu| ≤ k − a(w).
– Je tedy zřejmé, že |ptu| = pt(w) +a(w) −a(u), po aplikování indukčního

předpokladu |ptu| ≤ k − a(w) + a(w) − a(u).
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– Dohromady máme |ptu| ≤ k − a(u), čímž je pozorování dokázáno.

Pozorování 5. Mějme uzel u, který má 2-syna v. Potom platí |psv| ≤ a(u).

Důkaz. Budeme dokazovat indukcí podle hloubky uzlu v ve stromu T . Důkaz
bude podobný důkazu Pozorování 4.

• Počáteční podmínka: uzel v je list

– Dle definice 15 psv začíná ve zdroji s a končí v END(q(v)).
– Z podmínky 5f vidíme, že BEG(q(v)) = s a začátek q(u) je vzdálený
a(u) kroků od zdroje s, čímž platí |psv| ≤ a(u).

• Indukční krok: v má syna w.

– Z podmínky 3d může nastat pouze situace, že uzel v má 2-syna. Nechť
tedy w je 2-syn.

– Pro uzel w platí indukční předpoklad, a tedy |ps(w)| ≤ a(v).
– Z podmínky 5d platí a(v) = a(w) + L(q(w)) + b(w).
– Dostáváme tedy |ps(w)| ≤ a(v) = a(w) + L(q(w)) + b(w).
– Nyní chceme vyjádřit a(u) vzhledem k předchozímu vrcholu u, využi-

jeme podmínku 5e a dostaneme: a(u) = a(v) +L(q(v)) + b(v), z čehož
si vyjídříme a(v) = a(u) − L(q(v)) − b(v).

– Platí |ps(w)| = |psv| − L(q(v)) − b(v), neboť z podmínky 5d jsou dva
synové na sebe napojeni přímo.

– Z toho máme |psv| − L(q(v)) − b(v) ≤ a(v) = a(u) − L(q(v)) − b(v).
– Po úpravě |psv| ≤ a(u). A důkaz je u konce.

Důsledek 2. Pro každého 3-syna u, který má 2-syna v, platí:
1. cesty psv a ptu na sebe navazují, tj. END(psv) = BEG(ptu),

2. celková délka takové cesty ze zdroje s přes psu a pt(v) do stoku t je dlouhá
nejvýše k.

Důkaz. Z definice 15 cesta psv končí v END(q(v)) a dle definice 14 cesta ptu začíná
v BEG(q(u)). Z podmínky 5d platí, že 2-syn je vždy přímo napojen na svého
předchůdce, a tedy první bod platí. Druhý bod je splněn z pozorování 4 a 5,
neboť tato pozorování nám říkají, že cesta |psv| ≤ a(u) a |ptu| ≤ k − a(u).

Důsledek 3. Pokud je uzel u 3-syn, který nemá 2-syna, tak je možné cestu
ptu z pozorování 2 napojit na počáteční úsek cesty pj(u) z výchozího k-toku tak,
že dostaneme cestu délky nejvýše k.

Důkaz. Z pozorování 4 víme, že platí |ptu| ≤ k− a(u). Z podmínky 6d víme, že se
BEG(q(u)) napojuje ve vzdálenosti d(u) od zdroje a z podmínky 6c a(u) = o(u)
a z podmínky 3d musí platit d(u) ≤ o(u), neboť u nemá 2-syna. Dohromady tedy
dostáváme a(u) = o(u) ≥ d(u), a tedy celková cesta ze zdroje s do stoku t bude
maximálně k.
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Závěr
Ačkoli se může zdát, že problémy maximálního k-toku a minimálního k-řezu

jsou jen malou modifikací klasických a hojně studovaných problémů maximálního
toku a minimálního řezu, ukázalo se, že tomu tak není a že mají velmi rozdílné
vlastnosti v porovnání s úlohami, které hledají maximální tok nebo minimální
řez na cestách s neomezenou délkou.

Mezi hlavní rozdíly patří neplatnost duality maximálního toku a minimálního
řezu v k-omezené variantě problému, NP těžkost k-omezeného řezu a možnost
získání neceločíselného toku jako maxima v úloze k-omezeného toku na hranách
celočíselných, či dokonce jednotkových, kapacit.

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo prozkoumat článek autorů Koubek
a Říha [1]. V průběhu práce se úkazalo čtení článku a porozumění jeho obsahu
jako velmi náročné. Původní článek je napsaný velmi úsporně. Proto jsme se
pokusili v kapitole 3 více nastínit intuici za definicí 11, která není v původním
zdroji přílis vysvětlená i přes to, že je zcela zásadní pro pochopení autory načrt-
nutého algoritmu. V kapitole 4, konkrétně v sekci 4.2, jsou navíc popsané změny,
které jsme v definici 11 oproti původnímu textu provedli, neboť se po důkladném
prozkoumání článku zjistilo, že je potřeba ještě některé podmínky pro atributy
ve značkách v k-zlepšujícím systému přidat a zároveň došlo z různých důvodů
k dílčím úpravám některých stávající podmínek. Jak bylo však ukázáno v kapi-
tole 5, v článku je zásadní chyba (lemma 1 nebo lemma 2 neplatí), a tedy nebylo
možné dokázat vynechaná tvrzení z původního zdroje, jak bylo plánováno. I přesto
je kapitola 6 věnovaná dokazování zajímavých vlastností k-zlepšujícího systému.

Otevřeným problémem tak zůstává nalezení polynomiálního kombinatorického
algoritmu (tj. nevyužívající algoritmy pro lineární programování) pro maximální
k-omezený tok.
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A. Přílohy

A.1 Původní článek - zdroj [1]
Na následujícíh stránkách přikládáme původní článek, o který se celá baka-

lářská práce opírá.
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