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(+1 w przypadku nierówności ^  i — 1 dla nierówności ^). Nie przewiduje się 
kolumn złożonych z samych zer.

Oznaczmy symbolem A macierz układu (1.1). Zakładamy, że wiersze 
macierzy A są liniowo niezależne.

Zmiennymi decyzyjnymi w modelu są zmienne Xj oznaczające wielkości 
przepływów w odpowiadających im łukach sieci, tzn. Xj jest wartością 
przepływu w łuku (s(j), t(j)). Wartość x} przepływu łukowego jest z definicji 
nieujemna i nie może przekraczać danej przepustowości łuku. Ograniczenie to 
wyrażają nierówności (1.2).

Jeżeli Cj (/' e N ) zinterpretujemy jako dany koszt przepływu jednostki towaru 
w łuku (s(j), £(/)), to funkcja (1.3) wyrażać będzie całkowity koszt transportu 
w sieci i zrozumiałe jest, że taką funkcję celu poddaje się minimalizacji.

Zadanie (1.1), (1.2), (1.3) polega więc na znalezieniu takiego wektora 
przepływów łukowych x = (Xj, x2, ..., x„), który minimalizuje koszt transportu 
(1.3) i spełnia jednocześnie równania bilansowe (1.1) oraz ograniczenia pojem-
nościowe (1.2).

2. Pierwotna metoda sympleksowa. Zadanie (1.1), (1.2), (1.3) jest zadaniem 
programowania liniowego i jako takie może być rozwiązywane za pomocą 
metody sympleksowej. Może to być wariant metody sympleksowej znany pod 
nazwą SUB i polegający na dostosowaniu procedury podstawowej do specyfiki 
ograniczeń (1.2) [2]. Metoda ta generuje ciąg bazowych rozwiązań dopuszczal-
nych, przy czym:

— każde rozwiązanie bazowe dopuszczalne związane jest z pewną nieosob- 
liwą podmacierzą kwadratową B macierzy A, złożoną z m liniowo niezależnych 
kolumn Pj (tzw. bazą);

— każde dwie bazy odpowiadające dwóm kolejnym bazowym rozwiąza-
niom dopuszczalnym różnią się co najwyżej jedną kolumną.

Schemat metody sympleksowej pierwotnej jest następujący:
0. Start z bazowego rozwiązania dopuszczalnego.
1. Wyznaczenie kosztów zredukowanych dj = Cj — uPj kolumn niebazowych, 

gdzie u  =  cb B~1 (cb  — część wektora c odpowiadająca bazie B).
2. Test optymalności.
3. Wybór kolumny P9 wprowadzanej do bazy.
4. Wyznaczenie rozkładu kolumny Pq w bazie: y = B~1Pq.
5. Test nieograniczoności.
6. Wyznaczenie wielkości przesunięcia rozwiązania bazowego.
7. Zmiana rozwiązania bazowego i bazy.
8. Powrót do punktu 1.

Z punktu widzenia tej pracy nie jest istotne wyspecyfikowanie explicite 
punktów powyższego schematu. Czytelnika zainteresowanego w bliższym 
poznaniu metody odsyłamy do prac źródłowych lub podręczników [2], [3], 
[4]. Szczegółowe wzory znajdujemy jedynie w punktach 1 i 4 powyższego
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schematu. Punkty te wskazują, że pełna iteracja może być bez przeszkód 
zrealizowana, jeśli znane są dwa wektory: u i y, lub, co jest równoważne, jeśli da 
się łatwo rozwiązać dwa następujące układy równań:

u B = cB, By = Pq.

Celem pracy jest pokazanie, jak można tanio rozwiązywać te układy 
(kosztem co najwyżej liniowo zależnym od stopnia układu), jeśli zastosuje się 
odpowiednią strukturę danych dostosowaną do szczególnej postaci macierzy 
A, oraz jak niewielkim kosztem zmieniać tę strukturę z iteracji na iterację wraz 
ze zmianą bazy. W efekcie uzyskuje się szybki algorytm sympleksowy, 
w którym koszt jednej iteracji jest o jeden rząd wielkości mniejszy niż 
w przypadku ogólnego zadania programowania liniowego.

Wstępne rozeznanie oparte na nielicznych jeszcze eksperymentach wskazu-
je, że efektywność tego algorytmu jest wyższa niż efektywność algorytmów 
specjalnych dla zadań sieciowych (por. [5]).

3. Drzewo jako reprezentacja bazy. Specyfika zadania (1.1) - (1.3) narzuca 
określoną strukturę, którą posłużymy się w celu przechowywania danych tego 
zadania. Struktura ta składać się będzie z ciągu rekordów odpowiadających 
kolejnym kolumnom macierzy A (czyli lukom sieci) postaci

(3.1) (j, s(j), t{j), pp c), je N .

Znaczenie kolejnych symboli jest następujące:
j  — numer kolumny (numer luku w sieci);
s(j) — numer wiersza, w którym j-ta kolumna ma element równy

— 1 (numer węzła będącego początkiem luku j);
t{j) — numer wiersza, w którym j -ta kolumna ma element równy

-I-1 (numer węzła będącego końcem luku j );
Pj — przepustowość (pojemność) luku j;
Cj — koszt jednostkowy przepływu w luku j.

Dla kolumn macierzy A, w których jest tylko jeden element różny od zera (na 
pozycji k), rozszerzamy powyższą konwencję, wprowadzając dodatkowo sztu-
czny węzeł 0 (tzw. korzeń) i przyjmując, że jest on początkiem każdego luku 
j  reprezentującego kolumnę zawierającą +1 (luki (s(j) = 0, t(j) = k)) oraz 
końcem każdego luku j  reprezentującego kolumnę zawierającą — 1 (luki 
(s(j) = k, t(j) = 0)). W ten sposób wszystkie luki reprezentujące kolumny 
z jednym elementem różnym od zera łączą się z korzeniem, wchodząc do niego, 
gdy elementem niezerowym w kolumnie jest — 1, a wychodząc, gdy elementem 
tym jest +1.

Taka konwencja wprowadza wzajemnie jednoznaczne i jednolite przypo-
rządkowanie kolumnom macierzy A łuków pewnego grafu G = (N(G), A(G)), 
w którym zbiór węzłów N(G) = (0, 1, ..., m).
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Skupmy teraz uwagę na jednej iteracji metody sympleksowej, kiedy dana 
jest baza

B  —  (P i( l)5  Pi(2)> •••> Pj(m))

w postaci m liniowo niezależnych kolumn macierzy A. Jak wynika z poprze-
dniego punktu, do realizacji tej iteracji niezbędne jest wyznaczenie iloczynów

(3.2) u = c B \  \  = B 1 P

lub, co jest równoważne, rozwiązanie układów równań

(3.3) u B = c, By = P.

W powyższych wzorach pominięte zostały, dla wygody, indeksy, tzn. przyjęto, 
że c = cB oraz P = P^

Niech G° będzie grafem nieskierowanym, który powstał z grafu G przez 
zaniedbanie orientacji jego łuków. Na gruncie teorii grafów znany jest 
następujący fakt: podzbiór kolumn macierzy A jest liniowo niezależny wtedy 
i tylko wtedy, gdy odpowiadający mu w grafie G° zbiór łuków nie zawiera 
cyklu. Ponieważ baza B składa się z m liniowo niezależnych kolumn, więc 
w grafie G° będzie jej odpowiadać maksymalny zbiór łuków nie zawierający 
cyklu, czyli tzw. drzewo rozpinające. Przyjmujemy, że korzeniem tego drzewa 
jest wprowadzony sztucznie węzeł 0. Drzewo to oznaczymy symbolem 
T= T{B).

Pojawiają się teraz trzy pytania, na które postaramy się odpowiedzieć 
w kolejnych punktach niniejszego opracowania.

1. Jakiej struktury użyć dla reprezentacji drzewa T, aby była ona wygodna 
dla rozwiązywania układów (3.3)?

2. Jakie są algorytmy rozwiązywania tych układów i jaka jest ich złożoność?
3. Jak odnawiać strukturę drzewa T, gdy zmienia się ono o jeden łuk 

w wyniku zmiany bazy?

4. Opis struktury drzewa. Dla opisu drzewa T wykorzystamy układ tablic 
(m+ l)-elementowych postaci Tabl[0:ni], z których jedne opisują jednoznacz-
nie strukturę drzewa, inne umożliwiają szybki przegląd jego wierzchołków, 
a jeszcze inne ułatwiają rozwiązywanie układów (3.3) i odnawianie drzewa przy 
zmianie bazy ([3], [4]).

Przyjmujemy, że drzewo Tjest drzewem rozpinającym w grafie G°, a więc 
orientacja łuków obowiązująca w grafie G nie obowiązuje w drzewie T Będzie 
ono natomiast miało swoją własną, naturalną orientację drzewa, tzn. jeśli do 
drzewa należy krawędź (k, /) oraz węzeł / jest bardziej odległy od korzenia niż 
węzeł k, to węzeł k będzie poprzednikiem węzła / (a węzeł / następnikiem węzła 
k) w drzewie T. Przez odległość danego węzła od korzenia rozumiemy liczbę 
krawędzi tworzących drogę łączącą ten węzeł z korzeniem.
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Pierwszą tablicą opisującą budowę samego drzewa jest tablica poprze-
dników:

Predl 0] =7 - l ,
Pred\f\ = poprzednik węzła i w drzewie T, i = 1, m.

Każdy węzeł k drzewa (z wyjątkiem korzenia) odpowiada jednoznacznie 
poprzedzającej go krawędzi (Pred[k], k), a ta, z dokładnością do orientacji, 
odpowiedniemu łukowi w grafie G. Zatem każdy węzeł k nie będący korzeniem 
reprezentuje dokładnie jeden łuk bazowy (zmienną bazową). Dla wygody 
przyjmiemy następującą konwencję: małymi literami k, i, j ,... będziemy 
oznaczać węzły, natomiast odpowiadające im duże litery K, I, J ,... będą 
oznaczać łuki, których reprezentantami są odpowiednie węzły k, i, j,.... 
Tak więc x K oznacza przepływ w łuku K reprezentowanym w drzewie przez 
węzeł k.

Aby ułatwić odczytanie orientacji łuków grafu G odpowiadających łukom 
drzewa T, warto posłużyć się tablicą Conf. Znaczenie tej tablicy jest na-
stępujące: jeśli krawędź (Pred[k],k) ma orientację zgodną z odpowiadającą jej 
krawędzią w grafie G, to Conf\k] = 1; w przeciwnym wypadku jest 
Conf Uc] = -1 .

Dla prawidłowego działania metody sympleks opartej na zaprezentowanej 
tu strukturze danych niezbędne jest również prowadzenie słownika Ncol, 
którego kolejne składowe przypisują wierzchołkom drzewa T numery od-
powiadających im łuków, reprezentowanych przez te wierzchołki.

Bardzo ważnymi z punktu widzenia rozwiązywania układów (3.3) są tablice 
Thread i Rethread. Tablice te definiują linię obiegową w drzewie dając 
możliwość przeglądania jego węzłów w określonym porządku liniowym oraz 
w porządku odwrotnym. Dla ich określenia założymy, że następniki każdego 
wierzchołka są uporządkowane liniowo, od lewego do prawego. Wykorzys-
tamy prefiksową metodę przechodzenia drzewa (metoda preorder [1]). Prze-
chodzenie drzewa tą metodą zdefiniowane jest indukcyjnie:

1. Odwiedź korzeń r drzewa T
2. Przejdź metodą preorder poddrzewa, których korzeniami są następniki 

węzła r, według obowiązującego dla nich porządku.
Jeśli za pomocą tej metody wierzchołki drzewa odwiedzone zostały w kolejnoś-
ci v0, vv ..., vm, to przyjmujemy:

Thread[Vi~] = vi + 1,
Rethread[vi+i] = v{

defdla i = 0, 1, ..., m, gdzie v0 = vm + 1 = 0.
Tablica Depth przyporządkowuje każdemu węzłowi k odległość tego węzła 

od korzenia 0 mierzoną liczbą łuków przebytych na drodze od korzenia do 
węzła k.
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Z każdym węzłem k drzewa Twiążemy poddrzewo 7\k), którego korzeniem 
jest węzeł k i które obejmuje wszystkie węzły łączące się z korzeniem 0 poprzez 
drogi zawierające węzeł k. Ostatnia tablica dotyczy tych poddrzew, a mianowicie

Last[k] = numer ostatniego na linii Thread węzła w poddrzewie T\k),
k = 0, 1 m.

Jeśli Last[k~\ = /, to leT\k), natomiast Thread[T] Tik), jeśli tylko k #  0.
Nie wszystkie zaprezentowane wyżej tablice są niezbędne przy rozwiązywa-

niu układów (3.3), jednak przedstawiliśmy je w nieco szerszym wyborze z uwagi 
na przewidywane możliwości ogólniejszych zastosowań.

Przedstawioną tutaj reprezentację bazy zilustrujemy przykładem. Rozpat-
rzymy dziewięciowymiarową bazę B daną w tablicy 1, gdzie kolejne numery 
z lewej strony tabeli są numerami równań i odpowiadają węzłom grafu, 
a numery u góry tabeli są numerami odpowiadających im kolumn bazy 
w macierzy A. Odpowiadające tej bazie drzewo będzie miało postać jak na 
rysunku 1. Zdefiniowane w tym punkcie tablice opisujące drzewo zestawione są

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

©

Rys. 1.

Tablica 1. Baza B
50 20 30 60 40 70 10 80 90
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- 1  - 1  - 1  1 
-1  1
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- 1

1 1
- 1

1 1 1
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w tablicy 2. W trzech ostatnich tablicach (Depth, Conf i Ncol) na pozycji 
0 położona została z definicji wartość 0.

Tablica 2. Tablice opisujące drzewo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pred - 1 0 7 9 9 3 3 3 4 0
Thread 9 0 5 6 8 1 7 2 3 4

Rethread 1 5 7 8 9 2 3 6 4 0
Last 1 1 2 . 5 8 5 6 2 8 5

Depth 0 1 4 2 2 3 3 3 3 1
Conf 0 - 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1
Ncol 0 30 50 70 20 10 80 60 90 40

5. Rozwiązywanie układów Bx = P i uB = c. Przechodząc drzewo wzdłuż 
linii Thread, określamy dwa ciągi: ciąg kolejno przebytych wierzchołków 
k t, k2, ..., km, odpowiadających równaniom układu Bx — P, oraz ciąg 
K t, K2, ..., Km reprezentowanych przez nie łuków bazowych odpowiadają-
cych zmiennym bazowym xKl, xKl, ..., xKm.

Jeśli zmienimy kolejność równań i niewiadomych układu, dostosowując ją 
do porządków wyznaczonych przez powyższe ciągi, to otrzymamy równoważ-
ny układ trójkątny górny. Układ ten można łatwo rozwiązać, wykorzystując 
przedstawioną uprzednio strukturę drzewa. W naszym zadaniu kolumna 
P może mieć jeden lub dwa elementy różne od zera. Przedstawimy algorytmy 
dla obu tych przypadków.

Al. Załóżmy, że P[/c] = co (=  + 1 lub — 1) oraz P[i] = 0 dla i ^  k 
(i = 1,..., m). Algorytm rozwiązania układu Bx = P jest w tym przypadku 
następujący:
0. x ,: = 0 dla i = 1, ..., m.
1. xK: = Conf [/c] * co,

q: = Pred[k].
2. Jeśli q = 0, to STOP. Wszystkie niezerowe współrzędne x otrzymały 

właściwe wartości. Jeśli q /  0, to k : = q i ponownie realizujemy kroki 
1 i 2.

A2. Niech teraz P[/c] = co, P[/] = ( oraz P[i] = 0 dla i ^  k, l, gdzie co = — £ 
Oznaczmy symbolami Sk i St drogi łączące korzeń 0 z węzłami k i /, 
odpowiednio, oraz niech h oznacza węzeł, w którym te drogi łączą się 
(dokładniej, wspólny dla obu dróg węzeł o największej głębokości). 
Algorytm jest teraz następujący:
0. x,: = 0 dla i = 1,..., m.
1. Na każdej z dróg Sk i St poniżej węzła h (dla węzłów o wartościach 

Depth większych niż Depth[K\) stosujemy kolejno kroki 1 i 2 algorytmu 
Al z wartościami co i co: = ( odpowiednio. (Pozostałe współrzędne 
rozwiązania x mają wartość 0.)
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Dla wyznaczenia węzła h, w którym łączą się drogi Sk i St, można 
wykorzystać tablicę Depth, jak to wynika z sugestii zawartej w punkcie 
1 algorytmu A2.

Koszt algorytmu Al (jeśli wyłączymy koszt wyzerowania wektora x) jest 
proporcjonalny do długości drogi Sk w drzewie T. W wielu przypadkach 
większość węzłów nie jest w ogóle odwiedzana w czasie działania algorytmu 
Al. (To samo, choć w nieco mniejszym stopniu, odnosi się do algorytmu A2.)

W algorytmie A2 liczba działań jest proporcjonalna do sumy długości obu 
dróg Sk i St pomniejszonej o długość części wspólnej tych dróg. (Również 
z wyłączeniem kosztu zerowania wektora x.)

Wydaje się, że osiągnięty tu został kres liczby niezbędnych dla rozwiązania 
układu działań i że dokonanie tego mniejszym kosztem jest niemożliwe.

Układ uB = c jest układem o macierzy transponowanej BT. Jeśli zatem 
uporządkujemy jego równania w kolejności łuków na linii Thread, a niewiado-
me w kolejności występujących na tej linii węzłów, to otrzymamy równoważny 
układ trójkątny dolny. Ten układ także da się łatwo rozwiązać za pomocą 
struktury drzewa. Rozważymy przy tym dwa przypadki: gdy wektor c ma jeden 
element różny od zera, i gdy jest dowolny.

BI. Niech cK będzie jedyną współrzędną wektora c różną od zera. Zgodnie
z przyjętą umową łuk K reprezentowany jest w drzewie przez krawędź
{Pred[k~\,k) oraz węzeł k. Algorytm rozwiązania pierwszego z układów
(3.3) jest w tym przypadku następujący:
0 . u{ =  0 , i =  0 , . . . ,  m.
1. co: = cK*Conf[k], 

i:= k.
2. u(.: = co.
3. Jeśli i = Last[k~\, STOP; wszystkie niezerowe współrzędne u są już 

określone. Jeśli i #  Last[k~], to i: = Thread[i~\ i powtarzamy powyższe 
czynności od punktu 2.

B2. Załóżmy, że c jest dowolnym wektorem. Algorytm jest wtedy następujący:
0 . U q  : —  0 ,

i:=  Thread^ 0],
/: = Last[G].

1. q: = Pred[i],
u{: = uq + Cj* Conf [ i ] .

2. Jeśli i = l, STOP; wszystkie niezerowe współrzędne u są już określone. 
Jeśli i # / ,  to i:= Thread[f\ i powtarzamy powyższe czynności od 
punktu 1.

Jeśli nie liczyć początkowego zerowania wektora u, to koszt algorytmu BI 
jest proporcjonalny do liczby węzłów w poddrzewie o korzeniu w wierzchołku 
k, gdzie cK #  0. Koszt algorytmu B2 jest liniowo zależny od m.
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Przedstawione tu algorytmy mają następującą bardzo dobrą własność: 
wartość nadana dowolnej niewiadomej w dowolnym kroku algorytmu jest 
dokładną wartością tej niewiadomej i nie ulega zmianie w żadnym z następ-
nych kroków algorytmu.

6. Odnowienie drzewa przy zmianie bazy. Zajmiemy się teraz modyfikacją 
drzewa T polegającą na wstawieniu do niego nowej krawędzi z jednoczesnym 
usunięciem innej krawędzi leżącej na powstałym w ten sposób cyklu. Krawędź 
wstawiana odpowiada kolumnie wprowadzanej do bazy w jednej iteracji 
metody sympleksowej, a krawędź usuwana kolumnie wyrzucanej z bazy. Po tej 
wymianie zmodyfikowane drzewo T  ma być nadal drzewem rozpinającym, 
a więc zarówno krawędź wstawiana, jak i usuwana muszą leżeć na tym samym 
cyklu.

Niech eu oznacza pewną krawędź drzewa T,aed inną krawędź grafu G°, nie 
należącą do T.

Jeśli do drzewa T dołączymy krawędź ed, powstanie w nim cykl C (a 
mówiąc ściślej — w grafie G°), składający się z dwóch gałęzi wychodzących 
z jednego wierzchołka, połączonych krawędzią ed. Oznaczmy ten wspólny 
wierzchołek symbolem vh (ma on najmniejszą głębokość ze wszystkich wierz-
chołków cyklu C). Załóżmy ponadto, że krawędź eu również leży na cyklu C. 
Usunięcie jej spowoduje zatem, że znów powstanie drzewo. Nazwijmy ciąg 
krawędzi cyklu C nie przechodzący przez vh i zawarty między krawędziami eu 
oraz ed — ścieżką krytyczną (będziemy także utożsamiać to pojęcie z ciągiem 
wierzchołków na tej ścieżce).

Zamieszczony poniżej szkic cyklu ilustruje wprowadzone pojęcia.

ścieżka
krytyczna

Rys. 2. Cykl C

Dołączenie krawędzi ed oraz usunięcie krawędzi eu powoduje, że należy 
odwrócić kolejność występowania wierzchołków ze ścieżki krytycznej (w sensie 
porządku Fred), a to powoduje konieczność zmian innych funkcji opisujących 
drzewo.
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Zadanie zostało więc już zarysowane. Mając dane drzewo T oraz krawędzie 
ed T  oraz eu e T takie, że eu leży na cyklu powstałym w drzewie T po 
dołączeniu krawędzi ed, należy przekształcić drzewo T w drzewo T' tak, aby:

1. edeT ' oraz eu<£T’;
2. funkcja Pred w węzłach poza ścieżką krytyczną nie uległa zmianie, 

natomiast na ścieżce krytycznej, w drzewie T'

v( = Pred(vi + l), i = 1, ..., k -  1;

3. funkcje pozostałe były zgodne z funkcją Pred w nowym drzewie T . 
Przedstawimy teraz algorytm przekształcający drzewo T w drzewo T .

Polega on na kolejnym odłączaniu poddrzew o korzeniach vv v2, . . . ,v k 
i stopniowym podłączaniu ich, jedno pod drugim, poniżej krawędzi ed. 
Podłączamy je zawsze jako skrajne lewe poddrzewa, co zwiększa szansę, że 
ojciec podłączanego poddrzewa będzie miał zachowaną wartość funkcji Last. 

Algorytm składa się z trzech etapów:
I. Przełączanie kolejnych poddrzew o korzeniach vv v2, ..., vk. W trakcie 

tego przełączenia ustalone zostają wartości funkcji Pred, Thread, 
* Rethread i Depth, wartości funkcji Last są zaś modyfikowane; ostatecz-
ne ich ustalenie nastąpi w II i III etapie.

II. Ostateczne ustalenie wartości funkcji Last dla wierzchołków vk, ..., vv
III. Ostateczne ustalenie wartości funkcji Last dla wierzchołków leżących 

powyżej v0 i powyżej vk + 1 (w relacji drzewa T).
Algorytm zostanie sformułowany w języku nieformalnym, nawiązującym 

jedynie do pewnych elementów znanych języków programowania. Pozwala to 
na łatwe zrozumienie istoty i podstawowych mechanizmów algorytmu, bez 
wnikania w szczegóły. Zapoznanie się z algorytmem ułatwiają komentarze 
zawarte w nawiasach klamrowych.

Algorytm
{Inicjacja wartości zmiennych pomocniczych}
vpoprz: = v0; {Wierzchołek, do którego będzie podwiązywane następne pod-

drzew o o korzeniu ze ścieżki krytycznej.}

{I etap algorytmu}
dla v = Vj, v2, ..., vfc wykonuj

thread [rethread[v]]: = thread[last[v]]; 
rethread[thread[last[v]]]: = rethread[v];
{Odłączenie poddrzewa o wierzchołku v od linii Thread.}
{Być może, że vs — będący synem v na ścieżce krytycznej, był skrajnym 

prawym synem v. Wówczas odłączenie poddrzewa o tym wierzchołku spowodowa-
ło zmianę wartości funkcji Last dla v; należy ją zatem zmodyfikować. (Ostateczne 
ustalenie tak zmienionej wartości funkcji Last nastąpi w drugim etapie algoryt-
mu.)}
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vs: = syn v na ścieżce krytycznej;
jeśli last[v] = poprzednia wartość last[vj,

to last[v] : = poprzednia wartość rethread[vs]; 
pred[v] : = vpoprz; {Podłączenie poddrzewa o wierzchołku v do wierzchołka
vpoprz : = v; vpoprz i uaktualnienie .wartości vpoprz.}

{Podwiązanie poddrzewa o wierzchołku v w innym miejscu spowodowało 
zmianę wartości funkcji Depth od wierzchołków należących do tego poddrzewa, 
należy zatem zmodyfikować tę funkcję. W tym celu wystarczy określić parametr 
pom i przy jego pomocy dokonać tej modyfikacji.} 
pom: = depth [pred[v]] +1 — depth[v];
jeśli pom < > 0, to dla każdego wierzchołka w na linii thread 

od wierzchołka v do wierzchołka last[v] wykonuj 
depth[w] : = depth[w] + pom;

{Aby zakończyć proces przełączania poddrzewa o wierzchołku v, należy 
jeszcze włączyć je do linii Thread/Rethread obiegającej całe drzewo T. Pod- 
drzewo o wierzchołku v podwiązywane jest jako skrajne lewe poddrzewo (będzie 
to miało znaczenie dla poprawiania wartości funkcji Last).} 
thread[last[v]]: = thread[pred[v]]; 
rethread [thread [pred[v]]]: = last[v]; 
thread [pred[v]] : = v; 
rethread [v]: = pred[v];

{Koniec pętli. Dla wszystkich wierzchołków w drzewie T wartości funkcji 
Thread, Rethread, Depth są zgodne z wartościami funkcji Pred, która jest już 
zmodyfikowana zgodnie z postawionym zadaniem. Wartości funkcji Last dla 
wierzchołków vlt ..., vk są ustalone tak, jak gdyby do tych wierzchołków nie 
zostały podwiązane kolejne poddrzewa w trakcie działania algorytmu. Ostateczne 
ustalenie wartości funkcji Last dla tych wierzchołków nastąpi w drugim etapie 
algorytmu.}

(II etap algorytmu}
{Jeżeli wierzchołek v = vk- u ..., vx ma tylko jednego syna, to należy 

poprawić wartość funkcji Last dla tego wierzchołka.} 
dla v: = vfc, . . v2 wykonuj

jeżeli last[pred[v]] = pred[v], to 
last[pred[v]]: =  last[v];
{Koniec II etapu; wierzchołki vt, ...*,vk mają poprawnie ustalone 
wartości funkcji Last.}

(III etap algorytmu}
{Wyznaczenie vh}

\ h: = wierzchołek będący przodkiem o największej głębokości obu wierzchołków 
v0 i vfc+1 jednocześnie;

{Poprawienie funkcji Last na gałęziach od v0 do korzenia i od vk + l do korzenia, 
z tym że część wspólna tych dwóch ścieżek {od vh do korzenia) nie będzie nigdy
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przechodzona więcej niż raz. Zmiany te dokonywane są zgodnie z zasadą, że 
jedynie zmiana wartości Last u skrajnie prawego syna powoduje zmianę wartości 
tej funkcji u ojca.}
jeżeli \ k był skrajnie prawym synem vk + 1, to 

ustalamy poprawną wartość last[vfc + 1];
dla v: = vk+1, syn[0], dopóki v jest skrajnie prawym synem wykonuj

last[pred[v]] : = last[vfc+x]; {Gałąź vk + 1 — korzeń.} 
jeżeli \ 1 był skrąjnie prawym synem v0, to
dla v = vl5 ..., syn[0], dopóki v jest skrajnie prawym synem wykonuj 

last[pred[v]] : = last[v]; {Gałąź v0 to korzeń.}
{Test na bycie prawym skrajnym synem, o ile dysponujemy faktycznymi wartoś-
ciami Last, może być następujący: 

last [pred [v]] = last[v];}

Oprócz funkcji modyfikowanych w powyższym algorytmie należy adap-
tować wspomnianą poprzednio funkcję Conf. Modyfikacji podlegają jedynie jej 
wartości w węzłach ścieżki krytycznej, przy czym obowiązują tu podstawienia

Conf [r] : = — Conf [Pred[v~\~\; v = v2, ..., vk.

W podstawieniu tym Pred jest już funkcją zmodyfikowaną przez opisany wyżej 
algorytm. Wartość Conf[vf] należy określić, porównując krawędź (v0, vŁ) 
w drzewie T z odpowiadającym jej lukiem w grafie G.

Również adaptacja funkcji Ncol dotyczy wyłącznie wierzchołków leżących 
na ścieżce krytycznej. Jeśli colin oznacza numer łuku wprowadzanego do bazy, 
to wartości funkcji Ncol zmienią się następująco:

N col[yf\: = colin;

Ncol[v] = Ncol[Pred[v~Y\; v = vk, ..., v2.

7. Implementacja. Autorzy zrealizowali opisaną w poprzednich punktach 
metodę w postaci programu LI NET  opracowanego w języku TURBO Pascal. 
Program może być użytkowany na komputerach zgodnych z IBM PC/XT pod 
systemem operacyjnym MS DOS.

Program LI NET  jest programem eksperymentalnym i realizuje cztery 
wersje przedstawionego wyżej algorytmu. Zróżnicowanie to jest konsekwencją 
stosowania różnych sposobów wyboru łuku wprowadzanego do bazy. Pierw-
sza linia podziału biegnie między wariantami bez listy a wariantami z listą. 
W wersjach bez listy przeglądane są cyklicznie kolejne łuki aż do znalezienia 
zadanej przez użytkownika liczby łuków spełniających odpowiednie kryterium 
wejścia do bazy. Do bazy wchodzi ten łuk spośród nich, który spełnia to 
kryterium najlepiej.

Lista w momencie tworzenia składa się również z zadanej przez użytkow-
nika liczby łuków spełniających odpowiednie kryterium wejścia, lecz łuki te są
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powiązane w odpowiedniej kolejności łączącymi je wskaźnikami. Jest to więc 
lista w sensie struktury pascalowej. Dopóki nie jest ona pusta, wybierany jest 
z niej łuk najlepiej spełniający odpowiednie kryterium wejścia. Jednak równo-
cześnie, w czasie jej przeglądania usuwane są luki nie spełniające tego 
kryterium. Z biegiem kolejnych iteracji lista kurczy się aż do wyłączenia z niej 
wszystkich elementów. Wówczas inicjuje się ją ponownie. Nadaje to tej struk-
turze i towarzyszącemu jej procesowi obliczeniowemu charakter oscylacyjny.

Druga linia podziału przebiega między różnymi kryteriami wejścia łuku do 
bazy. W programie stosowane są dwa kryteria:

— odpowiedni znak kosztu zredukowanego oraz wartość bezwzględna 
przekraczająca zadaną wartość progową;

— przyrost (dodatni lub ujemny, w zależności od tego, czy mamy do 
czynienia z maksymalizacją czy minimalizacją) funkcji celu przekraczający 
zadaną wartość progową.

Skrzyżowanie tych dwóch podziałów dało w efekcie następujące warianty 
algorytmu:

1. algorytm bez listy i z testowaniem kosztów zredukowanych;
2. algorytm bez listy i z testowaniem przyrostu funkcji celu;
3. algorytm z listą i z testowaniem kosztów zredukowanych;
4. algorytm z listą i z testowaniem przyrostów funkcji celu.
W wariantach tych parametrami są: / — liczba łuków, z których wybieramy 

najlepszy lub maksymalna długość listy oraz wartość progowa p.
Z uwagi na koszty i czas liczenia (jedno zadanie o 200 węzłach, 2000 łuków 

i wszystkich przepustowościach skończonych liczy się około 10 minut) autorzy 
nie zdołali przeprowadzić budzącego zaufanie eksperymentu numerycznego. 
Dlatego nie możemy na razie jednoznacznie stwierdzić, czy i który z tych 
wariantów algorytmu góruje zdecydowanie nad pozostałymi i jaka jest 
najlepsza polityka w doborze wartości parametrów / i p w zależności od 
wymiarów zadania. Pewne obserwacje dla m = 200 i n = 2000 zostały mimo to 
dokonane i możemy je czytelnikom przedstawić wraz z> sugestią, że istnieje 
spora doza prawdopodobieństwa, iż potwierdzą się one przy gruntowniej szych 
badaniach. Spostrzeżenia są następujące:

1. Stałe, dodatnie wartości progowe zwalniają obliczenia.
2. Najlepsze czasy dla wersji 1 uzyskiwano przy małych / (4 < Z < 6).
3. Najlepsze czasy dla wersji 3 uzyskiwano dla dużych l (/ > 50).
Czasy te były z reguły lepsze niż dla wersji 1.
Grigoriadis [5] testował algorytm działający na podobnej zasadzie w wa-

riancie 1. Przeprowadzone przezeń eksperymenty wykazały, że w praktyce 
pierwotna metoda sympleksowa dostosowana w ten sposób do struktury 
zagadnień sieciowych jest efektywniejsza niż inne algorytmy konstruowane 
specjalnie dla tych celów. W tym świetle wstępne wyniki uzyskane przez 
autorów dla programu LI NET  w wariancie 3 wydają się zachęcające.
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