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Na wej±ciu dany jest graf skierowany G = (V,E), |V | = n, |E| = m. Kraw¦dziom grafu przypisujemy
wagi wuv b¦d¡ce liczbami rzeczywistymi. Naszym zadaniem jest znalezienie w tym gra�e cyklu o ujemnej
wadze.

Zakªadamy, »e istnieje wierzchoªek s, z którego wszystkie inne wierzchoªki s¡ osi¡galne. Mo»emy to
zapewni¢: wystarczy doda¢ nowy wierzchoªek i poª¡czy¢ go kraw¦dziami o wadze 0 ze wszystkimi innymi
wierzchoªkami w gra�e. Ta operacja nie stworzy, ani nie zlikwiduje »adnego cyklu o ujemnej wadze.

B¦dziemy wykorzystywa¢ nieco zmody�kowany algorytm Bellmana-Forda. Zamiast n − 1 iteracji,
wykonamy ich n, a ponadto b¦dziemy zapami¦tywa¢ (w tablicy in) kraw¦d¹, po której poprawiamy
odlegªo±ci do wierzchoªka.

for i = 1 . . . n do

d[i] :=∞
in[i] := null

d[s] := 0
for i = 1 . . . n do

for uv ∈ E do

if d[v] > d[u] + wuv then

d[v] := d[u] + wuv

in[v] := uv

Przypominam, »e instrukcj¦ d[v] := d[u] + wuv nazywamy relaksacj¡ kraw¦dzi uv. Czasem, je±li
nieistotna b¦dzie sama kraw¦d¹, b¦dziemy mówi¢ o relaksacji wierzchoªka v.

Zgodnie z tym, co pokazali±my na zaj¦ciach, po wykonaniu k obrotów zewn¦trznej p¦tli, d[v] jest nie
wi¦ksze ni» dªugo±¢ najkrótszej marszruty1 z s do v, która skªada si¦ z co najwy»ej k kraw¦dzi. Poza
tym d[v] jest równe dªugo±ci pewnej (by¢ mo»e skªadaj¡cej si¦ z wi¦kszej liczby kraw¦dzi) marszruty z s
do v. Je±li w gra�e nie ma cykli o ujemnej wadze, to odlegªo±ci od s s¡ dobrze okre±lone i po n iteracjach
tablica d b¦dzie zawiera¢ odlegªo±ci od s. W takim przypadku wystarczyªoby nawet n − 1 iteracji, bo
±cie»ki z s skªadaj¡ si¦ z co najwy»ej n− 1 kraw¦dzi.

Inaczej b¦dzie, je±li w gra�e istnieje cykl o ujemnej wadze. Wówczas w ka»dej iteracji zewn¦trznej
p¦tli wykonamy co najmniej jedn¡ relaksacj¦ kraw¦dzi. Sk¡d to wiemy? Skoro do pewnych wierzchoªków
istniej¡ dowolnie krótkie ±cie»ki, to warto±ci w tablicy d b¦d¡ si¦ zmniejsza¢ w niesko«czono±¢. Nie
mo»e by¢ jednak tak, »e w jakiej± iteracji zewn¦trznej p¦tli nie wykonamy »adnej relaksacji, bo je±li raz
sprawdzimy, »e warunek z instrukcji if nie jest speªniony dla wszystkich kraw¦dzi, to ju» zawsze tak
b¦dzie. Zatem b¦dziemy relaksowa¢ kraw¦dzie w ka»dej iteracji zewn¦trznej p¦tli.

Po wykonaniu tego algorytmu, dla ka»dego wierzchoªka mamy zaznaczon¡ co najwy»ej jedn¡ kraw¦d¹
do niego wchodz¡c¡. Poka»emy teraz, »e je±li zaznaczymy jaki± cykl, to jest to cykl o ujemnej wadze w
oryginalnym gra�e. Nast¦pnie przekonamy si¦ równie», »e w gra�e z cyklem o ujemnej wadze, jaki± cykl
zostanie zaznaczony.

Zaznaczony cykl ma ujemn¡ wag¦ Zaªó»my, »e znajdziemy cykl dªugo±ci k skªadaj¡cy si¦ kolejno
z wierzchoªków v1, v2, . . . , vk. Dla wygody, na v1 b¦dziemy czasem mówi¢ vk+1. Po wykonaniu caªego
algorytmu, dla ka»dego i = 1 . . . k zachodzi nierówno±¢

d[vi+1] ≥ d[vi] + wvivi+1 .

Sk¡d si¦ ona bierze? Tu» po zrelaksowaniu wierzchoªka vi+1 zachodzi (dla aktualnych warto±ci w tablicy
d) d[vi+1] = d[vi] + wvivi+1 . Skoro zaznaczona kraw¦d¹ odpowiadaªa ostatniej relaksacji kraw¦dzi wcho-
dz¡cej do vi+1, to od tego momentu d[vi+1] ju» si¦ nie zmieni. Zmieni¢ mo»e si¦ jedynie d[vi], przy czym
mo»e ono tylko zmale¢.

Je±li zsumujemy powy»sze nierówno±ci dookoªa caªego cyklu, dostaniemy

k∑
i=1

d[vi] ≥
k∑

i=1

d[vi] +
k∑

i=1

wvivi+1

1Mówi¡c nieformalnie, marszruta to ±cie»ka w gra�e, w której dopuszczamy wielokrotne przej±cie tej samej kraw¦dzi lub

tego samego wierzchoªka.
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czyli
k∑

i=1

wvivi+1 ≤ 0.

To ju» prawie to, o co nam chodzi, ale nierówno±¢ jest nieostra. Z tym mo»emy sobie jednak ªatwo
poradzi¢. Wystarczy zauwa»y¢, »e co najmniej jedna z sumowanych nierówno±ci jest ostra. W szcze-
gólno±ci, je±li spojrzymy na moment, w którym w gra�e zaznaczamy pierwsz¡ z kraw¦dzi na cyklu, to
zaraz po tym zaznaczeniu mamy d[vi+1] = d[vi]+wvivi+1 , ale wiemy, »e wierzchoªek vi zostanie jeszcze w
przyszªo±ci zrelaksowany, czyli na samym ko«cu nierówno±¢ b¦dzie ostra. Dostajemy wi¦c, »e otrzymany
cykl ma ujemn¡ wag¦.

Znajdowanie cyklu o ujemnej wadze Po wykonaniu n iteracji, ka»dy wierzchoªek, by¢ mo»e poza s,
ma przypisan¡ kraw¦d¹, po której wykonali±my jego ostatni¡ relaksacj¦. s zostaªo zrelaksowane b¡d¹ nie
� zale»y to od tego, czy le»y na cyklu o ujemnej wadze. Zaznaczmy wszystkie te kraw¦dzie i ograniczmy
do nich nasz¡ uwag¦.

Spójrzmy na dowoln¡ kraw¦d¹ uv, która zostaªa zrelaksowana w n-tej iteracji. Pokazali±my wcze±niej,
»e w gra�e z cyklem o ujemnej wadze taka kraw¦d¹ musi istnie¢. Mo»emy zacz¡¢ cofa¢ si¦ po zaznaczonych
kraw¦dziach od wierzchoªka v. Mamy teraz dwie mo»liwo±ci. Albo po pewnym czasie tra�my na cykl,
albo te» wrócimy do wierzchoªka s i tam utkniemy, bo nie b¦dzie on miaª zaznaczonej »adnej kraw¦dzi
wchodz¡cej.

Druga mo»liwo±¢ jest jednak jedynie pozorna � okazuje si¦, »e nie mo»e zachodzi¢. Dla dowodu
przyjmijmy, »e taka ewentualno±¢ zaszªa, wyprowadzimy st¡d sprzeczno±¢.

Sytuacja wygl¡da nast¦puj¡co. Wiemy, »e doj±cie do v marszrut¡ o dªugo±ci d[v] (lub mniejszej)
wymaga przej±cia po co najmniej n kraw¦dziach. Dzieje si¦ tak, poniewa» aktualna warto±¢ d[v] ustaliªa
si¦ dopiero w n-tej iteracji zewn¦trznej p¦tli. Jednocze±nie do wierzchoªka v prowadzi ±cie»ka z zazna-
czonych kraw¦dzi, która skªada si¦ oczywi±cie z nie wi¦cej ni» n − 1 kraw¦dzi. Poka»emy teraz, »e jest
ona nie dªu»sza ni» d[v], co doprowadzi nas do sprzeczno±ci.

Oznaczmy wierzchoªki na zaznaczonej ±cie»ce przez s = v1, v2, . . . , vk = v. Podobnie jak wcze±niej
wiemy, »e dla ka»dego i = 1 . . . , k − 1

d[vi+1] ≥ d[vi] + wvivi+1 .

Te nierówno±ci sumujemy po caªej ±cie»ce i dostajemy

k−1∑
i=1

d[vi+1] ≥
k−1∑
i=1

d[vi] +
k−1∑
i=1

wvivi+1 ,

czyli, po odj¦ciu
∑k−1

i=2 d[vi] od obydwóch stron,

d[vk] ≥ d[v1] +
k−1∑
i=1

wvivi+1 .

Wiemy te», »e d[v1] = d[s] = 0, bo s nie le»y na cyklu o ujemnej wadze. Zatem dostajemy d[vk] ≥∑k−1
i=1 wvivi+1 , czyli obiecan¡ sprzeczno±¢.
W gra�e znajdziemy wi¦c cykl z zaznaczonych kraw¦dzi i, jak si¦ wcze±niej przekonali±my, b¦dzie to

cykl o ujemnej wadze.
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