
Zadanie 1. Przeróbmy dany automat licznikowy na skierowany graf z wa-
gami na kraw¦dziach (by¢ mo»e kraw¦dziami wielokrotnymi). Zbiór V wierz-
choªków grafu, to dokªadnie zbiór stanów automatu. Zbiór E kraw¦dzi grafu,
to dokªadnie zbiór tranzycji automatu, gdzie ka»da kraw¦d¹ ma tak¡ wag¦, ile
wynosiªa liczba dodana do licznika po wykonaniu odpowiadaj¡cej tranzycji.
Niech (u, v, w) ∈ E oznacza kraw¦d¹ z u do v z wag¡ w.

Zaªó»my, »e chcemy zbada¢ pokrywalno±¢ kon�guracji (q, t′) startuj¡c
z kon�guracji (p, t) gdzie p, q to stany automatu, za± t, t′ warto±ci liczników.
Stworzymy algorytm, który dla ka»dego v ∈ V obliczy d(v), czyli maksy-
maln¡ warto±¢ licznika, która mo»e by¢ osi¡gni¦ta w stanie v, gdy stanem
pocz¡tkowym jest p z warto±ci¡ licznika t. Je±li dany stan v w ogóle nie
mo»e by¢ osi¡gni¦ty, to d(v) = −∞ oraz je±li mo»e by¢ osi¡gni¦ty z dowolnie
du»ym licznikiem, to d(v) = +∞. Posªu»ymy si¦ mody�kacj¡ algorytmu
Bellmana-Forda.

Najpierw ustawiamy warto±ci pocz¡tkowe:

for v ∈ V :
d(v) := −∞

d(p) := t

Teraz mo»emy odpali¢ gªówn¡ cz¦±¢ algorytmu.

def BellmanFord():
for i in range(1, |V |):
for (u, v, w) ∈ E:
if d(v) < d(u) + w and d(u) + w ≥ 0:
d(v) := d(u) + w

W tym momencie mamy wyznaczone wszystkie stany, do których mo»na
dotrze¢ poprawnymi ±cie»kami bez u»ycia cykli (s¡ tam liczby ró»ne od −∞).
Istotnie, ka»da ±cie»ka bez cyklu wewn¡trz, przebiega najwy»ej |V | wierzchoª-
ków, wi¦c zostaªa rozwa»ona przez algorytm. Co wi¦cej, algorytm dba, aby
na ka»dym pocz¡tkowym odcinku ±cie»ki, suma wag byªa nieujemna.

W kolejnym kroku odpalmy raz jeszcze funkcj¦ BellmanFord() i sprawd¹my,
gdzie warto±ci d(v) si¦ zmieniªy. Dla ka»dego v ∈ V takiego, »e d(v) si¦
zwi¦kszyªo, mo»emy teraz wpisa¢ d(v) = +∞. Ostatnim krokiem jest wpi-
sanie d(v) = +∞ dla wszystkich v ∈ V , które s¡ osi¡galne z wierzchoªków
u ∈ V , dla których ju» wpisali±my d(u) = +∞.
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Mamy teraz poprawnie obliczon¡ funkcj¦ d. Istotnie, rozwa»my v ∈ V .

� Je±li istnieje ±cie»ka z p do v z cyklem o dodatniej sumie wag, to niech u
b¦dzie pierwszym wierzchoªkiem na niej takim, »e u nale»y do pewnego
cyklu o dodatniej sumie wag. Wówczas po drugim odpaleniu funkcji
BellmanFord() mieli±my ju» d(u) = +∞, gdy» u musiaªo by¢ osi¡galne
z p bez kilkukrotnego przechodzenia przez jaki± cykl. W takim razie
po zako«czeniu caªego algorytmu na pewno mamy d(v) = +∞.

� Je±li za± v jest osi¡galny z p, ale ka»da ±cie»ka z p do v nie zwiera
cyklu o dodatniej sumie wag, to d(v) byªo ju» poprawnie obliczone po
pierwszym odpaleniu BellmanFord().

� Wierzchoªki v, które nie s¡ osi¡galne z p maj¡ bez zmian d(v) = −∞.

Aby rozwi¡za¢ problem pokrywalno±ci, wystarczy teraz sprawdzi¢, czy
d(q) ≥ t′. �atwo wida¢, »e przedstawiony wy»ej algorytm dziaªa w czasie
wielomianowym, co ko«czy dowód.
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