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ALGORYTM ZNAJDOWANIA JEDNO- I DWUELEMENTOWYCH 
MINIMALNYCH PRZEKROJÓW W GRAFIE NIEZORIENTOWANYM 

Streszczenie. Opracowano nowy algorytm znajdowania jedno- i dwu- 
elementowych minimalnych przekrojów w grafie o krawędziach nieskierowanych. 
Algorytm wykorzystuje unikalną metodę przeszukania grafu. W trakcie znajdowania 
przekrojów jednoelementowych są wyznaczane podgrafy, w których nie istnieją Ŝadne 
przekroje jednoelementowe. Podgrafy te są następnie poddawane unikalnej metodzie 
przeszukania. Jest znajdowany podział grafu na te obszary, gdzie kaŜda z krawędzi 
tworzy przynajmniej jeden przekrój dwuelementowy oraz te obszary, gdzie Ŝadna z 
krawędzi nie wchodzi w skład jakiegokolwiek przekroju. Obszary grafu, w których 
krawędzie wchodzą w skład przekrojów, są uŜywane do konstrukcji pełnego zbioru 
minimalnych przekrojów dwuelementowych.  

Słowa kluczowe: przekrój, minimalny przekrój, graf, algorytm, przepływ w sieciach 

ALGORITHM FOR FINDING ONE AND TWO ELEMENTS MINIMAL 
CUTS IN UNDIRECTED GRAPH 

Summary. A new algorithm for finding one and two elements cuts in undirected 
graph was given. The algorithm is based on an unique method for searching the graph. 
During the finding of one element cuts such subgraphs are found, in which there are no 
one element cut. These subgraphs are then searched separetely by an unique method. A 
division of the graph into areas is found. One type of the area is such that each edges in it 
is in at least one minimal two elements cut. The second type is such that not any edge is 
in a minimal two elements cut. Areas of the graph where edges are in cuts are used to 
construct the full set of two elements minimal cuts.   

Keywords: cut, minimal cut, graph, algorithm, flow in networks 

1. WSTĘP 

Metody poszukiwania zbioru przekrojów w grafach znajdują zastosowanie w analizie 

niezawodności złoŜonych systemów przesyłowych [1, 2]. Znalezienie pełnego zbioru 

przekrojów rozdzielających dwa wyróŜnione węzły w grafie jest zadaniem złoŜonym. 
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Algorytm naiwny, znajdujący pełny zbiór przekrojów w grafie o n krawędziach, wymaga 

sprawdzenia spójności grafu dla wszystkich 1, 2, ..., n-elementowych kombinacji zbioru 

krawędzi. PoniewaŜ sprawdzenie na spójność ma liniową złoŜoność, więc złoŜoność 

algorytmu naiwnego wynosi O(n2n). Prowadzone prace pozwoliły opracować m. in. algorytm 

redukujący złoŜoność do O(2n) dzięki braku konieczności sprawdzania grafu na spójność [3]. 

Inne algorytmy znajdujące pełny zbiór przekrojów w grafie wymagają z kolei uprzedniej 

identyfikacji pełnej listy ścieŜek w grafie, co samo w sobie jest złoŜone.  

Wśród algorytmów znajdujących przekroje w grafie wyróŜnić moŜna klasę algorytmów, 

które ograniczają zbiór znajdowanych przekrojów do przekrojów o maksimum dwu lub trzech 

krawędziach (zwane dalej przekrojami dwuelementowymi lub przekrojami trójelemento-

wymi). Ograniczenie zbioru przekrojów ma uzasadnienie praktyczne. Po pierwsze, jest to 

zadanie o duŜo mniejszym stopniu złoŜoności niŜ znajdowanie pełnego zbioru przekrojów.  

Po drugie, w zastosowaniu do obliczeń niezawodności sieci przesyłowych, w sytuacji gdy 

elementy sieci charakteryzują się wysoką niezawodnością, nie ma potrzeby rozwaŜania 

przekrojów o liczbie krawędzi większej niŜ 2 lub 3. W takich wypadkach moŜna zastosować 

algorytm [4, 5] znajdujący wszystkie przekroje o maksimum 2 krawędziach lub algorytm [6] 

znajdujący przekroje o maksimum 3 krawędziach. 

Prezentowany algorytm znajduje wszystkie przekroje o jednej lub dwóch krawędziach. 

Podstawą jego działania jest nowa metoda podziału grafu na podgrafy w trakcie szukania 

przekrojów jednoelementowych oraz unikalna metoda przeszukania struktury grafu, pozwa-

lająca na identyfikację tych krawędzi w grafie, które wchodzą w skład przynajmniej jednego 

przekroju dwuelementowego. Znalezione krawędzie, razem z wyznaczonymi w trakcie 

operacji przeszukania obszarami grafu, w których Ŝadna z krawędzi grafu nie wchodzi  

w skład Ŝadnego przekroju, pozwalają na znalezienie pełnego zbioru dwuelementowych 

minimalnych przekrojów w grafie niezorientowanym.  

2. MINIMALNE PRZEKROJE W GRAFIE NIEZORIENTOWANYM 

Z punktu widzenia niezawodności złoŜonych systemów przesyłowych przekrój jest zbio-

rem elementów, których uszkodzenie pociąga za sobą awarię systemu. Przekrój, w którym nie 

istnieje taki element, którego naprawa nie powoduje przywrócenia systemu do stanu 

sprawności, nazywamy przekrojem minimalnym [1]. 

Niech będzie dany niezorientowany graf spójny EVG ,= , gdzie { } vV =  jest zbiorem 

wierzchołków grafu, a zbiorem krawędzi jest { }{ }VjijieE ∈== ,:, . W zbiorze 

wierzchołków V  wyróŜniono dwa wierzchołki s oraz t, Vts ∈, . Niech dla dowolnych dwóch 
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wierzchołków w grafie istnieje co najwyŜej jedna łącząca je krawędź. Niech graf nie zawiera 

pętli, czyli krawędzi typu { } Viii ∈ , , .  

Przekrojem minimalnym grafu, rozdzielającym wierzchołki s i t, nazywamy taki podział 

zbioru wierzchołków V  na dwa podzbioryA  i B , który spełnia następujące warunki: 

1. zbioryA  i B  stanowią podział zbioru wierzchołków grafu V, 

 

 VBA =U , (1) 

2. zbioryA  i B  są rozłączne, 

 ∅=BAI , (2) 

3. wierzchołek s znajduje się w zbiorze A ( As ∈ ), wierzchołek t znajduje się w zbiorze 

B  ( Bt ∈ ), 

 BtAs ∈∈ , , (3) 

4. zbiory te wyznaczają pewien podzbiór krawędzi grafu EC ⊆  taki, Ŝe kaŜda krawędź 

Ce ∈  łączy dwa wierzchołki grafu, z których jeden wierzchołek jest w zbiorze A, 

drugi w zbiorze B, 

 { }{ }BjAijie ∈∈= ,:, , (4) 

5. dla wyznaczonego przez podział A i B podzbioru krawędzi grafu C nie istnieje Ŝaden 

inny przekrój C' będący podzbiorem C,  

 '' CCC ≠I . (5) 

Jeśli zatem C jest przekrojem minimalnym, to nie istnieje Ŝaden podzbiór zbioru C, 

który sam jest przekrojem. 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe przedstawiona w tej pracy definicja przekroju minimalnego, 

zawarta m.in. w pracy [1], róŜni się od definicji przekrojów minimalnych z prac [4, 7]. Zbiór 

przekrojów minimalnych według definicji [4, 7] jest tylko podzbiorem zbioru przekrojów 

minimalnych według definicji [1]. Dlatego w badaniu niezawodności złoŜonych systemów 

przesyłowych znalazła zastosowanie definicja z pracy [1]. 

3.  ALGORYTM ZNAJDOWANIA JEDNO- I DWUELEMENTOWYCH 
MINIMALNYCH PRZEKROJÓW W GRAFIE NIEZORIENTOWANYM 

W celu znajdowania przekrojów jedno- i dwuelementowych skonstruowano autorski 

algorytm. Pracę algorytmu znajdowania przekrojów minimalnych jednoelementowych 

przedstawiono w postaci pseudokodu w punkcie 6. W trakcie znajdowania przekrojów 

jednoelementowych jest znajdowany zbiór par wierzchołków (si,ti), które wyznaczają  

i podgrafów, na podstawie których są znajdowane dwuelementowe przekroje minimalne. 

Przekroje dwuelementowe są znajdowane w trakcie procedury szukania przekrojów opisanej 

w rozdziale 4.  
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Na rysunku 1 pokazano przykład grafu o jednym przekroju jednoelementowym i dwóch 

podgrafach zawierających przekroje dwuelementowe. 

 

 

Rys. 1. Przykładowy graf z dwoma podgrafami zawierającymi przekroje dwuelementowe  
Fig. 1. Example graph with two subgraphs containing two elements cuts 

W toku znajdowania przekrojów jednoelementowych w grafie z rysunku 1 zostaje 

znaleziony przekrój przez krawędź łączącą wierzchołki 4 i 5. Równocześnie zostają 

wyznaczone dwie pary wierzchołków wyznaczających dwa podgrafy. Para s0=1 oraz t0=4 

wyznacza podgraf {1, 2, 3, 4}. Para s1=5 oraz t1=14 wyznacza podgraf {5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14}.   

4.  PROCEDURA ZNAJDOWANIA DWUELEMENTOWYCH MINIMALNY CH 
PRZEKROJÓW   

Prezentowana procedura znajdowania przekrojów minimalnych dwuelementowych 

zakłada, Ŝe wszystkie krawędzie w grafie mają wartość przepustowości [7] równą jednej 

jednostce, a przepływ w grafie równa się 2 jednostkom. Spełnienie tych warunków zapewnia 

algorytm znajdowania przekrojów jednoelementowych przedstawiony w rozdziale 3.  

W pierwszej kolejności w grafie jest znajdowany maksymalny przepływ od wierzchołka si do 

wierzchołka ti za pomocą metody znajdowania maksymalnego przepływu Forda-Fulkersona 

[7]. Przepływ ten pozwala na wyznaczenie ścieŜkowego rozkładu przepływu. ŚcieŜkowy 

rozkład przepływu wykorzystano równieŜ w pracy [4, 5], takŜe w celu znajdowania 

przekrojów dwuelementowych minimalnych. Rozkład przepływu wyznacza dwa rozłączne 

podzbiory zbioru krawędzi grafu - ścieŜkę pierwszą EE p ∈1  oraz ścieŜkę drugą EE p ⊂2 , 

∅=21 pp EE I . 

Podstawą działania algorytmu znajdowania dwuelementowych przekrojów jest 

identyfikacja podzbioru zbiorów 11 pps EE ⊂  i 22 pps EE ⊂ , zawierających te krawędzie, które 

wchodzą w skład przynajmniej jednego przekroju dwuelementowego. Równocześnie jest 

wyznaczany podział zbiorów na podzbiory ipsdE 1  oraz i
psdE 1  (i = 1,2, .. , ni). Spełnione są 

warunki: 
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Podział ten odbywa się przez identyfikację spójnych obszarów w grafie, nazwanych dla 

potrzeb opisu algorytmu obszarami EOC (ang. edges out of cut). Obszar EOC charakteryzuje 

po pierwsze to, Ŝe Ŝadna z krawędzi leŜących w tym obszarze nie wchodzi w skład 

jakiegokolwiek przekroju dwuelementowego. Po drugie, obszar EOC jest podgrafem 

połączonym z resztą krawędzi grafu dokładnie czterema krawędziami, z których dokładnie 

dwie krawędzie leŜą na ścieŜce pierwszej oraz dokładnie dwie krawędzie leŜą na ścieŜce 

drugiej. Wyjątkiem jest przypadek obszarów leŜących przy wierzchołku si i przy wierzchołku 

ti. W tych dwóch wyjątkowych przypadkach obszary łączą się z grafem dwiema krawędziami. 

Obszar EOC moŜe być zbiorem pustym, tzn. nie zawierać Ŝadnej krawędzi (taki przypadek 

zachodzi, gdy ścieŜki krzyŜują się). PoniewaŜ posługiwanie się obszarem jako zbiorem 

krawędzi byłoby nieefektywne, w algorytmie wykorzystano to, Ŝe łączniki obszaru EOC  

z resztą grafu są krawędziami leŜącymi naleŜącymi do zbiorów 1pE  i 2pE . Algorytm tworzy 

dwie tablice liczb całkowitych o nazwie V_INDEX oraz V_INDEX_2 o rozmiarze równym 

liczbie wierzchołków w grafie. Elementy tablic są inicjowane wartościami -1. Następnie dla 

wierzchołków leŜących na ścieŜce pierwszej w tablicy V_INDEX są zapisywane liczby 

naturalne parzyste, zgodnie z połoŜeniem wierzchołków na ścieŜce pierwszej (wierzchołek 

najbliŜej si otrzymuje indeks równy 2, kolejne 4,6,8 itd.). Wierzchołki na ścieŜce drugiej 

otrzymują indeksy będące liczbami naturalnymi nieparzystymi (najbliŜej si otrzymuje indeks 

3, następne 5,7 itd) . W razie krzyŜowania się ścieŜek w tablicy V_INDEX jest zapisywany 

dla wierzchołka skrzyŜowania indeks jak dla ścieŜki pierwszej, a odpowiedni indeks 

wierzchołka ścieŜki drugiej trafia do tablicy V_INDEX_2. Dzięki informacjom zawartym  

w tablicy V_INDEX obszar EOC moŜe być jednoznacznie określony przez indeksy 

wierzchołków stanowiących połączenie między obszarem EOC a resztą grafu. Indeksy te są 

oznaczone odpowiednio dla ścieŜki pierwszej jako A1 i B1 oraz dla ścieŜki drugiej jako A2  

i B2. 

Rysunek 2 zawiera fragment grafu, dla którego wyznaczono ścieŜkowy rozkład 

przepływu. W skład ścieŜki pierwszej wchodzą krawędzie =1pE {33,34,35,36,37,38}.  

W skład ścieŜki drugiej wchodzą krawędzie =2pE {42,43,44,45,46,47}. 
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Rys. 2. Przykładowy fragment grafu, w którym znajdują się dwa obszary EOC 
Fig. 2. Example part of graph with two EOC areas inside 

W tablicy V_INDEX dla wierzchołków leŜących na ścieŜce pierwszej są przypisane 

wartości 6, 8, 10, 12 i 14. Dla wierzchołków na ścieŜce drugiej w tablicy V_INDEX są 

przypisane wierzchołki 7, 9, 11, 13, 15. Obszary EOC dla tego grafu oraz odpowiadające im 

identyfikatory to : 

EOC1 = {35, 44, 49, 50, 51, 52};    id_EOC1 : A1=8;   B1 = 10 ; A2=9 ;   B2=11; 

EOC2 = {53};                                  id_EOC2 : A1=14; B1 = 14 ; A2=15 ; B2=15. 

Pracę procedury znajdowania przekrojów 2-elementowych w grafie o krawędziach 

nieskierowanych moŜna podzielić na pięć etapów: 

1. Znajdź maksymalny przepływ między węzłami si, ti (metoda Forda-Fulkersona). 

2. Jeśli przepływ ≠ 2, to KONIEC. W przeciwnym wypadku znajdź ścieŜkowy rozkład 

przepływu. 

3. Przeszukaj graf podąŜając wzdłuŜ ścieŜki pierwszej według specjalnych reguł. W trakcie 

przeszukania znajdź pierwszą listę obszarów EOC. 

4. Sprawdź czy znalezione w etapie 3 obszary EOC nie nakładają się na siebie. Jeśli tak, 

wyznacz nową listę obszarów EOC, w której połączono nakładające się obszary. 

5. Przeszukaj graf podąŜając wzdłuŜ ścieŜki drugiej według specjalnych reguł. W trakcie 

przeszukiwania jednocześnie wygeneruj wynikowy zbiór minimalnych przekrojów 

dwuelementowych. 

Przeszukiwanie struktury grafu ma miejsce w etapach 3 i 5. PoniewaŜ dla potrzeb 

przeszukiwania jest dokonywane oznaczenie odwiedzonych wierzchołków, algorytm 

gwarantuje to, Ŝe pojedynczy wierzchołek zostanie odwiedzony dokładnie jeden raz.  

W trzecim etapie, zaczynając od wierzchołka si, jest przeszukiwany graf aŜ do 

wierzchołka ti, przez podąŜanie wzdłuŜ jednej, dowolnie wybranej ścieŜki. Następuje 

sprawdzenie, które krawędzie wchodzące w skład ścieŜki pierwszej mogą podlegać 

kombinacjom, a takŜe jest wyznaczany wstępny podział na sekcje. W tym etapie jest 

pomijane przeszukanie niektórych wierzchołków znajdujących się na ścieŜce drugiej.  
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W trakcie przeszukiwania w etapie trzecim są wybierane po kolei wierzchołki leŜące na 

ścieŜce pierwszej. Dla kaŜdego wybranego wierzchołka v na ścieŜce pierwszej jest 

wykonywane przeszukanie grafu według następujących reguł: 

1. niedozwolone jest przejście do węzła, który został juŜ oznaczony jako odwiedzony, 

2. niedozwolone jest podąŜanie wzdłuŜ takiej krawędzi e, Ŝe 2pEe ∈ , 

3. przeszukanie wzdłuŜ krawędzi e, takiej Ŝe 1pEe ∈  jest dozwolone, jeśli następuje  

w kierunku do wierzchołka si (przeciwnie do kierunku przepływu z si do ti), a zabronione 

jeśli następuje w kierunku do wierzchołka ti ( zgodnie do kierunku przepływu). 

Jeśli w wyniku zastosowania powyŜszej metody przeszukania okaŜe się, Ŝe startując od 

węzła v nie przeszukano Ŝadnego innego węzła naleŜącego do ścieŜki pierwszej, wówczas 

krawędź ze ścieŜki pierwszej, która wychodzi z węzła v jest dodawana do zbioru 1pcE . W tym 

wypadku następnym węzłem v jest następny wierzchołek na ścieŜce pierwszej.  

W przeciwnym wypadku następnym węzłem v staje się odwiedzony wierzchołek ze ścieŜki 

pierwszej o największej wartości indeksu zapisanej w tablicy V_INDEX. Dodatkowo, gdy 

dojdzie do przeszukania dowolnego węzła lub węzłów drugiej ścieŜki, jest wyznaczany nowy 

obszar EOC. Zostają wyznaczone identyfikatory obszaru w postaci czterech liczb 

całkowitych. Przeszukanie w etapie trzecim kończy się, gdy kolejnym węzłem v zostanie 

wierzchołek ti.  

Pracę algorytmu w etapie trzecim ilustruje rysunek 3. Znakami "+" oznaczono 

wierzchołki odwiedzone w czasie przeszukania w etapie 3. Tylko dwa wierzchołki ze ścieŜki 

drugiej zostały odwiedzone, są to wierzchołki 9 i 15. 

 
 

Rys. 3. Przykładowy graf ilustrujący działanie algorytmu w etapie 3 
Fig. 3. Example graph for illustration of algorithm work in stage 3 

Wyznaczone w etapach 1 i 2 zbiory 1pE  i 2pE  to :  

{ }39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,311 =pE , { }48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,402 =pE  

W etapie 3 jest znajdowany zbiór 1psE  oraz zbiór obszarów EOC:  

{ }39 ,38 ,36 ,35 ,34 ,311 =psE  
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EOC1 = {51};     id_EOC1 : A1=8;   B1 = 8 ; A2=9 ;   B2=9; 

EOC2 = {37, 52, 53, 57, 58, 59}; id_EOC2 : A1=12; B1 = 14 ; A2=15 ; B2=15; 

W wyniku trzeciego etapu uzyskujemy pierwszy zbiór obszarów EOC. Zbiór ten jest 

sprawdzany oraz w razie potrzeby modyfikowany w trakcie czwartego etapu. Czwarty etap 

zaimplementowano w algorytmie dla przypadków nakładania się sekcji. Takie nakładanie 

moŜe nastąpić w przypadku grafów nieplanarnych. Znaleziony zbiór obszarów EOC 

wyznacza podział znalezionego w etapie trzecim zbioru 1pcE  na podzbiory 11 pc
i
pc EE ∈  ( i = 1, 

2, …, ni ).  

Przypadek nakładania się sekcji w grafie nieplanarnym jest pokazany na rysunku 4.  

 

 

Rys. 4. Przykładowy fragment grafu nieplanarnego, w którym następuje nakładanie obszarów EOC 
Fig. 4. Example part of non-planar graph with overlapping EOC areas 

Dla grafu z rysunku 4 następujące obszary EOC zostaną wyznaczone w etapie 3 : 

EOC1 = {33, 44, 49, 50, 51, 52};     id_EOC1 : A1=4;   B1 = 6 ; A2=9 ;   B2=11; 

EOC2 = {37, 52, 53, 57, 58, 59}; id_EOC2 : A1=10; B1 = 10 ; A2=7 ; B2=7; 

W trakcie etapu czwartego powyŜsze dwa, nakładające się obszary EOC zostaną 

zamienione na jeden: 

EOC1 = {33, 44, 49, 50, 51, 52, 37, 52, 53, 57, 58, 59}; 

id_EOC1 : A1=4;   B1 = 10 ; A2=7 ;   B2=11; 

Otrzymany w trzecim etapie zbiór 1pcE  oraz otrzymany w czwartym etapie zbiór 

obszarów EOC jest wykorzystywany w ostatnim etapie. Jest wykonywane przeszukanie 

wzdłuŜ ścieŜki drugiej, przy czym przeszukiwanie następuje etapami, wyznaczonymi przez 

kolejne obszary EOC. 

Przeszukanie następuje od wierzchołka ścieŜki drugiej wyznaczonego przez identyfikator 

B2 i-tego obszaru EOC (startując od i = 0 , numeracja obszarów EOC poczynając od zera). 
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Dla kaŜdego wybranego wierzchołka v na ścieŜce drugiej jest wykonywane przeszukanie 

grafu według następujących reguł: 

1. niedozwolone jest przejście do węzła, który został juŜ oznaczony jako odwiedzony, 

2. dozwolone jest podąŜanie wzdłuŜ takiej krawędzi e, Ŝe 2pEe ∈ , a przeszukanie następuje 

w kierunku do wierzchołka si (przeciwnie do kierunku przepływu z si do ti), 

3. niedozwolone jest podąŜanie wzdłuŜ takiej krawędzi e, Ŝe 2pEe ∈ , a przeszukanie 

następuje w kierunku do wierzchołka ti (zgodnie z kierunkiem przepływu). 

Jeśli w wyniku zastosowania powyŜszych reguł przeszukania okaŜe się, Ŝe startując od 

węzła v nie przeszukano Ŝadnego innego węzła naleŜącego do ścieŜki drugiej, wówczas 

krawędź ze ścieŜki drugiej, która wychodzi z węzła v, jest dodawana do zbioru ipcE 2  . 

Przeszukanie kończy się, gdy indeks węzła v w tablicy V_INDEX jest większy bądź 

równy wartości A2 znacznika i+1 obszaru EOC. Wówczas na podstawie zbiorów i
psdE 1 

i i
psdE 2 , przez proste zestawienie kaŜdej krawędzi ze zbioru i

psdE 1 z kaŜdą krawędzią zbioru 

i
psdE 2 , są generowane przekroje dwuelementowe. Licznik i jest zwiększany tak, aby był 

spełniony warunek: indeks węzła v w tabeli V_INDEX ma być większy od indeksu A2 i-tego 

obszaru EOC, po czym następuje kolejna iteracja pętli. Pętla kończy się, gdy wyczerpią się 

wszystkie znalezione obszary EOC. 

Pracę algorytmu w etapie piątym ilustruje rysunek 5. 

 

 

Rys. 5. Przykładowy graf ilustrujący etap 5 algorytmu 
Fig. 5. Example graph for illustration of stage 5 of the algorithm 

Wyznaczone w etapach 1 i 2 zbiory 1pE  i 2pE  to: 

{ }39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,311 =pE , { }48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,402 =pE  

Na podstawie etapów 3 i 4 wyznaczono: 

{ }39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,311 =pcE  

EOC1 = {50, 51};     id_EOC1 : A1=6;   B1 = 6 ; A2=7 ;   B2=7; 
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EOC2 = {52}; id_EOC2 : A1=10; B1 = 10 ; A2=11 ; B2=11; 

EOC3 = {53};     id_EOC1 : A1=12;  B1 = 12 ; A2=12 ;   B2=13; 

{ }33 ,32, 311
1 =psdE ,    { }35 ,342

1 =psdE  ,     { }363
1 =psdE ,    { }39 ,38 ,374

1 =psdE  

W etapie piątym następują iteracje, w trakcie których są wybierane kolejne EOC.  

• w 1 iteracji uzyskujemy: 

{ }42 ,401
2 =psdE  oraz w zestawieniu z 1 1psdE  przekroje:  

{ } { } { } { } { } { }{ }42 ,33,40 ,33,42 ,32 ,40 ,32 ,42 ,31 ,40 ,312 =M  

• w 2 iteracji uzyskujemy: 

{ }432
2 =psdE  oraz w zestawieniu z 2

1psdE  przekroje :  

{ } { }{ }44,35,43,3422 UMM =  

• w 3 iteracji uzyskujemy: 

{ }48 ,474
2 =psdE  oraz w zestawieniu z 4

1psdE  przekroje:  

{ } { } { } { } { } { }{ }48 ,39,47 ,38,48 ,37,47 ,39,48 ,38,47 ,3722 UMM =  

 
3

1psdE  i 3
2psdE  zostają pominięte w iteracjach, gdyŜ nie mogą tworzyć Ŝadnego 

dwuelementowego przekroju. Pominięcie osiąga się dzięki temu, Ŝe węzeł v jest wybierany 

tak, aby jego indeks w tabeli V_INDEX był większy od indeksu A2 i-tego obszaru EOC. 

5. STRUKTURY DANYCH W EJŚCIOWYCH I WYNIKOWYCH ALGORYTMU 

Struktura grafu EVG ,=  o krawędziach niezorientowanych moŜe być zapisana w pliku 

tekstowym o określonym wymaganiami uŜytkownika formacie. Format ten moŜe być 

przyjazny dla uŜytkownika programu i mieć postać np. listy krawędzi, danych jako pary liczb 

będących indeksami wierzchołków połączonych przez krawędź. Bez względu na pierwotny 

format zapisu grafu, dla potrzeb prezentowanego algorytmu, struktura grafu musi być 

przekształcona do postaci listy sąsiedztwa wierzchołków. Postać odpowiednich funkcji 

tworzących listę sąsiedztwa wierzchołków zaleŜy od potrzeb uŜytkownika i dlatego została 

pominięta. Dla algorytmu niezbędne jest równieŜ, aby numery węzłów i krawędzi były 

unikalne. 

KaŜda krawędź nieskierowana w algorytmie jest reprezentowana przez dwie przeciwne 

sobie krawędzie skierowane.  

W wyniku działania algorytmu otrzymujemy zbiór przekrojów dwuelementowych. KaŜdy 

przekrój jest dany w postaci dwuelementowego podzbioru zbioru krawędzi grafu. Taka postać 

wyniku nadaje się do wykorzystania w obliczeniach niezawodności złoŜonych systemów 

przesyłowych. 
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Typy i struktury danych wej ściowych algorytmu 

Typy danych 

• Edge: klasa reprezentująca pojedynczą krawędź skierowaną. Zmienne klasy są 

liczbami całkowitymi inicjowanymi przy starcie algorytmu wartością zero. 

Reprezentują one : 

⇒ id : identyfikator krawędzi nadany przez uŜytkownika, 

⇒ a  : identyfikator węzła, z którego krawędź wychodzi, 

⇒ b  : identyfikator węzła, do którego krawędź dochodzi, 

⇒ p : numer ścieŜki, jeśli krawędź znajduje się na ścieŜce pierwszej p=1, jeśli na 

ścieŜce drugiej p=2. Jeśli krawędź nie znajduje się na ścieŜce p=0; Zmienna p 

jest wykorzystywana w algorytmie znajdowania maksymalnego przepływu 

jako zmienna przechowująca wartość przepływu, 

⇒ in_cut : liczba całkowita równa 1, gdy krawędź wchodzi w skład przynajmniej 

jednego przekroju. W algorytmie wartość równa jeden oznacza, Ŝe krawędź 

znajduje się w zbiorze 1psE  lub 2psE .  

Struktury danych 

• EDGES – wektor wskaźników do obiektów typu edge. KaŜdej krawędzi 

nieskierowanej grafu odpowiada w tablicy EDGES para obiektów typu edge 

reprezentujących dwie krawędzie nieskierowane o przeciwnych kierunkach, 

• ALISTS: lista sąsiedztwa zawierająca informację o strukturze grafu EVG ,= . Lista 

jest zapisana w pamięci jako tablica o elementach będących tablicami obiektów klasy 

Edge. KaŜdy i-ty element tablicy ALISTS jest tablicą wskaźników do obiektów klasy 

Edge. KaŜdej krawędzi nieskierowanej { } Eji ∈,  grafu ( )UVG ,=  odpowiadają  

w tablicy ALISTS dwie krawędzie skierowane łączące te same wierzchołki, ale  

o przeciwnych kierunkach : ( )ji,  oraz ( )ij  ,  . Krawędź ( )ji,  jest zawarta w elemencie 

ALISTS[ i ], krawędź ( )ij  ,  VLISTS[ j ], 

• s oraz t: indeksy dwóch wyróŜnionych wierzchołków. 

Struktury i typy danych wynikowych algorytmu 

Typy danych 

• 1elcut: liczba całkowita, identyfikator krawędzi grafu, reprezentująca jeden przekrój 

jednoelementowy grafu EVG ,= ,  

• 2elcut: dwuelementowa tablica liczb całkowitych reprezentująca jeden dwuele-

mentowy przekrój grafu EVG ,= . KaŜdy element w tablicy jest identyfikatorem 

krawędzi grafu. 
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Struktury danych 

• 1ELCUTS: tablica zawierająca wskaźniki do obiektów klasy 1elcut,  

• 2ELCUTS: tablica zawierająca wskaźniki do obiektów klasy 2elcut.  

Struktury danych pomocniczych algorytmu 

• SUBGRAPHS: tablica liczb całkowitych zawierająca pary wierzchołków (si,ti) 

wyznaczone w trakcie znajdowania przekrojów jednoelementowych. Indeksy parzyste 

oraz indeks zera zawierają wierzchołki si, a indeksy nieparzyste wierzchołki ti, 

• CHECKED: tablice o rozmiarze równym V  i elementach o rozmiarze jednego bitu. 

Wartość elementu tablicy 1 oznacza, Ŝe wierzchołek został oznaczony w toku pracy 

algorytmu. Tablica jest wykorzystywana w kaŜdym z etapów pracy algorytmów, przy 

czym jest ona zerowana przed etapem 1 i drugi raz przed etapem 3,  

• V_INDEX: tablica liczb całkowitych o rozmiarze równym V . Przechowuje indeksy 

nadane wierzchołkom znajdującym się na ścieŜkach, 

• V_INDEX_2: tablica liczb całkowitych o rozmiarze równym V . Przechowuje indeksy 

dla tych wierzchołków ścieŜki drugiej, które nie mogły być zapisane w tablicy 

V_INDEX, poniewaŜ wierzchołki te stanowią skrzyŜowanie dwóch ścieŜek. Indeksy te 

nie mogą być zapisane w V_INDEX, poniewaŜ zamazałyby informacje o indeksie 

wierzchołka w relacji do ścieŜki pierwszej, 

• EP_1, EP_2 zbiory wskaźników do obiektów klasy Edge. Reprezentują pierwszą  

i drugą ścieŜkę dla procedury znajdowania przekrojów dwuelementowych. EP_1 

reprezentuje pojedynczą ścieŜkę dla procedury znajdowania przekrojów jedno-

elementowych, 

• EPSD_2: zbiór wskaźników do obiektów klasy Edge. Jest wykorzystywany w etapie 5 

algorytmu i odpowiada jednemu ze zbiorów i
psdE 2 , 

• IdEOC: klasa o czterech zmiennych składowych typu całkowitego i nazwach A1, B1, 

A2, B2. KaŜdy obiekt klasy idEOC reprezentuje jeden obszar EOC w grafie, 

• EOC_SET: tablica wskaźników do obiektów klasy idEOC, 

• STACK: stos przechowujący liczby całkowite. 

6. PSEUDOKOD ALGORYTMU ZNAJDOWANIA 1-, 2-ELEMENTOWY CH 
 PRZEKROJÓW   

PoniŜszy pseudokod opisuje algorytm znajdowania przekrojów. Składnia pseudokodu 

bazuje na składni języka C++ [8]. Algorytm jest zapisany jako funkcje 

FIND_1_2_ELEMENTS_CUTS oraz FIND_2_ELEMENTS_CUTS. Z funkcji tych są 

wywoływane dwie funkcje znajdujące maksymalny przepływ i ścieŜkowy rozkład przepływu, 
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FIND_MAXIMAL_FLOW oraz FIND_PATHS. Funkcje te nie będą omawiane w tym 

referacie. 

 
int  FIND_1_2_ELEMENTS_CUTS( EDGES, V_LIST, s, t ) 
{ 

for ( i = 0 ;  i <EDGES.size( ) ; i++)    EDGES[ i ] →p =0 ; 
flow = FIND_MAXIMAL_FLOW(EDGES, V_LIST, s, t); 
if  ( ( flow >2 )|| ( flow ==0 ) ) return  0; 
if  ( flow == 2 )  return  FIND_2_ELEMENTS_CUTS(EDGES, V_LIST, s, t); 
FIND_PATHS(EDGES , VLIST , s, t, EP_1); 
for ( i = 0 ;  i <CHECKED.size( ) ; i++)   
      { CHECKED[ i ] =0; V_INDEX [ i ] = -1; } 
V_INDEX [ s ] = 0 ; 
for ( i = 0 ;  i <EP_1.size( ) ; i++) {  V_INDEX [EP_1[i]→b ] = i+1;  } 
s_tmp=0; i=0; index=0; 
while (  i < EP_1.size( ) ) 
{ 
    index = i; 
   (EP _1 [ i ] →a ) ⇒ STACK; CHECKED[EP _1 [ i ] →a ] =1; 
   while ( STACK.size( ) != 0  ) 
   { 
         v ⇐ STACK; 

for each edge in VLISTS[v]  
         { 
               if  (   CHECKED[ edge→b ]==1 )  continue; 
               if (edge →p== 1 ) continue; 
               if   (  index < V_INDEX [edge →b] ) index = V_INDEX [edge →b]  ; 
               ( edge →b ) ⇒ STACK;  CHECKED[edge →b ] =1; 
          }//end for..each 
  }//end while STACK.size( ) 
  if  ( index== V_INDEX [ EP _1 [ i ] →a] ) {  
          1elcut = new int [1];  1elcut [0] = EP _1[ i ] →id; 
          1ELCUTS.push_back( 1elcut ); s_tmp = EP _1[ i-1 ] →b; i++; } 
   else { 
            SUBGRAPHS.push_back( s_tmp ); 
            i = index;     SUBGRAPHS.push_back(EP _1[ i-1 ] →b );  } 
   } //end of while i 
  licznik=0; 
  for ( i = 0 ;  i < SUBGRAPHS.size( ) ; i+=2)   
        licznik+=FIND_2_ELEMENTS_CUTS( EDGES, V_LIST,  
                           SUBGRAPHS[i], SUBGRAPHS[i+1] ); 
   return  licznik +1ELCUTS.size(); 
 }//end of function FIND_1_2_ELEMENTS_CUTS 

 
int  FIND_2_ELEMENTS_CUTS( EDGES, V_LIST, s_i, t_i ) 
{ 
     /***  ETAP 1 ***/ 

if  ( FIND_MAXIMAL_FLOW(EDGES, V_LIST, s_i, t_i) != 2) return  0; 
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     /***  ETAP 2 ***/ 
FIND_PATHS(EDGES , VLIST , s_i, t_i,, EP_1,EP_2); 
 
for ( i = 0 ;  i <CHECKED.size( ) ; i++)   
      { CHECKED[ i ] =0; V_INDEX [ i ] = -1;  V_INDEX_2 [ i ] = -1;} 
 

     /***  ETAP 3 ***/ 
for ( i = 0 ;  i <EDGES.size( ) ; i++)    EDGES[ i ] →p =0 ; 
for ( i = 0 ;  i < EP _1.size( ) ; i++)       EP_1[ i ] →p = 1 ; 
for ( i = 0 ;  i < EP _2.size( ) ; i++)       EP_2[ i ] →p =2 ; 
for ( i = 0 ;  i <EDGES.size( ) ; i+=2)    EDGES[ i+1 ] →p = EDGES[ i ] →p ; 
licznik = 0; 
for ( i = 0 ;  i <EP_1.size( ) ; i++) {  
       licznik+=2;   V_INDEX [EP_1[i]→b ] = licznik;  } 
licznik = 1; 
for ( i = 1 ;  i < EP_2.size( ) ; i++) {  
       licznik+=2; 
        if  ( V_INDEX[ EP_2[i]→b ] == -1 )    V_INDEX[EP_2[i]→b ] = licznik; 
                   else    V_INDEX _2[EP_2[i]→b ] = licznik;  } 
V_INDEX [ s ] = V_INDEX _2[ s ] = 1 ; 
i = 0 ; 
while (  i < EP_1.size( ) ) 
{ 
   a1= V_INDEX [ EP_1[ i ] →a  ]; b1 =-1 ;  a2 = licznik+1000 ; b2 =-1; 
 
   if  (( V_INDEX_2[ EP_1[ i ] →a]>0 ) &&( CHECKED[ EP_1[ i ] →a  ]==0  ))  {  
        if   (  a2 > V_INDEX_2 [  EP_1[ i ] →a ] )  a2 =  V_INDEX_2 [  EP_1[ i ]→a  ]; 
        if  (  b2 >  V_INDEX_2 [  EP_1[ i ] →a ] )  b2 =  V_INDEX_2 [  EP_1 [ i ] →a  ]; 
     }// end if  
   (EP _1 [ i ] →a ) ⇒ STACK;  CHECKED[EP _1 [ i ] →a ] =1; 
   while ( STACK.size( ) != 0  ) 
   { 
         v  ⇐ STACK; 

for each edge in VLISTS[v]  
         { 
               if  (   CHECKED[ edge→b ]==1 )  continue; 
               if (edge →p== 2 ) continue; 
               if  ( (edge →p == 1 ) && (  V_INDEX [ edge→a ] < V_INDEX [ edge→b ] ) ) 
                                 continue; 
               if   (  V_INDEX [edge →b ]%2 == 0    ) 
               { 
                   if  ( V_INDEX_2 [edge →b ] > 0 )   { 
                          if  (  a2 >  V_INDEX_2 [edge →b ] )  a2 = V_INDEX_2 [edge →b ]; 
                          if  (  b2 >  V_INDEX_2 [edge →b ] )  b2 = V_INDEX_2 [edge →b ];    
                      }        
                    if   (  b1 >  V_INDEX [edge →b ]  )     b1 = V_INDEX [edge →b ]; 
                }  
                if  (  V_INDEX [edge →b ]%2 == 1 )    { 
                      if  ( a2 >  V_INDEX [edge →b ] )   a2 = V_INDEX [edge →b ]; 
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                      if  ( b2 >  V_INDEX [edge →b ] )   b2 = V_INDEX [edge →b ];   
                 }  
               ( edge →b ) ⇒STACK;   CHECKED[edge →b ] =1; 
            } //end for..each 
       }//end while STACK.size( ) 
 
        if  ( b1 == -1 )    {  EP _1 [i ] →in_cut=1  ; i++; } 
                 else   {   i=b1/2;    }  
        if  ( b2 != -1  ) { 
             if   ( b1 == -1 )   b1 =a1; 
             EOC_SET .push_back( new idEOC(a1,a2,b1,b2) ); } 
}//end while (  i< EP_1.size( ) ) 
EOC_SET.push_back( new idEOC (EP_1[i-1] →b, EP_1[i-1] →b, 
                                                           EP_1[i-1] →b, EP_1[i-1] →b ) ); 

     /***  ETAP 4 ***/ 
i= EOC_SET.size( ); 
if  ( i != 0) 
      {  a2  = EOC_SET [ i ] →A2; b2  = EOC_SET [ i ] →B2; } 
i--; 
while ( i >= 0 ) 
{ 
   if  (EOC_SET [ i ] →A2 < a2 )   { 
        a2 = EOC_SET [ i ] → A2;    b2 = EOC_SET [ i ] → B2; 
        i--; continue;   } 
   j = i; 
   while ( (j >=0) && (EOC_SET [ j ] → A2  > a2 ) ) 
   { 
        if  (EOC_SET [ i ] →B2 > b2 )   b2 = EOC_SET [ j ] →B2; 
        a1 = EOC_SET [ j ] → A1; 
        delete EOC_SET [ j ]; 
        j--;   } 
     EOC_SET [ j+1] →B2=b2;    EOC_SET [ j+1 ] → A1 =a1; 
     i = j;  
}//end of while ( i>= 0 ) 

 
     /***  ETAP 5 ***/ 

max_tmp = 1; 
i1 =1 ; i2 =  EOC_SET [ 0 ] → B2; 
while ( i1 <  EOC_SET.size( ) )  
{ 
    /********  sprawdzenie sciezki 2 *********/ 
     EPSD_2.clear( ); 
     if  ( i2< EOC_SET [ i1-1] →B2) 
           { i2= EOC_SET [ i1-1] →B2; max_tmp=i2;} 
     while (i2< EOC_SET [ i1 ] →A2) 
       { 
         (  EP _2[ (i2-1 )/2 ] →a) ⇒STACK ; CHECKED [EP _2[ (i2-1 )/2 ] →a]=1; 
          while (STACK.size( )!=0) 
          { 
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             v  ⇐ STACK; 
    for each edge in VLISTS[v]  

             { 
                 if  ( edge →p > 0 )  continue;    
                 if  ( V_INDEX _2[edge →b ] > 0)   {   
                      V_INDEX [edge →b]= V_INDEX _2 [edge→b]; 
                      V_INDEX _2 [edge →b]=0;      CHECKED[edge→b]=0; 
                 } 
                 if  (CHECKED [edge →b]==1)  continue;  
                 if  (  V_INDEX [edge →b]>0 ) 
                       if  ( max_tmp< V_INDEX [edge →b] )  max_tmp = V_INDEX [edge →b]; 
                 CHECKED [edge→b]=1;  (edge →b) ⇒STACK; 
             }//end for..each 
           }//end while STACK 
           if  ( max_tmp==i2 )  { 
                  EP_2[(i2-1)/2] →in_cut=1; 
                  EPSD_2.push_back((i2-1)/2); 
                  i2+=2;  max_tmp=i2; 
              } 
           else    {i2 = max_tmp;} 
       }//end while i2 
        /********  generujemy przekroje między sekcjami */ 
       for  ( i3= EOC_SET [i1-1] →B1; i3 < EOC_SET [i1] →A1 ; i3+=2) 
       { 
           if  ( EP_1[ (i3)/2 ] →in_cut==0) continue; 
           for  (i4=0; i4 < EPCS_2.size( ) ; i4++)      { 
              2elcut = new int [2]; 
              2elcut [0] = EP_1[ (i3)/2 ] →id; 
              2elcut [1]= EP_2 [ EPSD_2  [ i4 ] ] →id; 
              2ELCUTS.push_back( 2elcut ); 
           } 
       }  //end for i3 
       do { 
          i1++; 
          if  ( i1== EOC_SET.size() ) break; 
       }while( i2> EOC_SET [ i1] →A2); 
    }//end of while i1 
   return   2ELCUTS.size(); 
}//end of function FIND_2_ELEMENTS_CUTS 
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7. ZŁOśONOŚĆ OBLICZENIOWA ALGORYTMU ZNAJDOWANIA JEDNO-  
 I DWUELEMENTOWYCH PRZEKROJÓW W GRAFIE O KRAW ĘDZIACH 
 NIESKIEROWANYCH 

W celu oszacowania złoŜoności prezentowanego algorytmu zastosowano metodę 

najgorszego przypadku. Jeśli przyjmiemy n jako liczbę krawędzi grafu, to moŜna wyrazić 

złoŜoność poszczególnych etapów algorytmu następująco : 

1. ZłoŜoność algorytmu Forda-Fulkersona dla grafu o przepływie równym 2 to ( )nO 2 . 

2. ŚcieŜkowy rozkład przepływu sprowadza się do przeszukania grafu i ma złoŜoność  ( )nO . 

Wykonywany on jest raz przy znajdowaniu przekrojów jednoelementowych oraz jeden  

raz w kaŜdym z podgrafów zawierających przekroje dwuelementowe. 

3. Znajdowanie przekrojów jednoelementowych wymaga jednokrotnego przeszukania grafu 

i ma złoŜoność ( )nO . 

4. W etapach 3 i 5 procedury szukania przekrojów dwuelementowych następuje jednokrotne 

przeszukanie grafu. UŜycie tablicy z odwiedzonymi wierzchołkami gwarantuje, Ŝe kaŜdy 

wierzchołek zostanie odwiedzony tylko raz. ZłoŜoność przeszukania grafu w tych etapach 

to  ( )nO . 

5. W etapie 4 procedury następuje operacja sprawdzenia nakładania się obszarów EOC. 

Liczba operacji wykonywanych w czasie sprawdzenia zaleŜy od liczby obszarów EOC. 

PoniewaŜ w najgorszym przypadku (rysunek 6) liczba obszarów EOC rośnie liniowo  

z rozmiarem grafu, więc złoŜoność operacji w etapie 4 wynosi ( )nO .   

 
 

Rys. 6. Analiza złoŜoności etapu 4 algorytmu - najgorszy przypadek grafu o n/2 obszarach EOC 
Fig. 6. Complexity analysis for algorithm stage 4 - worst case scenario graph with n/2 EOC areas 

6. W etapie 5 procedury, oprócz przeszukania grafu zapoczątkowanego w etapie 3, są 

generowane 2-elementowe przekroje. Przy stosowaniu najgorszego przypadku stworzono 

graf (rysunek 7), gdzie iloraz liczby przekrojów do liczby krawędzi grafu jest 

maksymalny. W grafie tym  kaŜda krawędź ścieŜki pierwszej moŜe stworzyć przekrój  
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2-elementowy z kaŜdą krawędzią ścieŜki drugiej. Oznacza to, Ŝe w grafie tym zostaną 

znalezione n2/4 przekrojów 2-elementowych, a złoŜoność etapu to ( )2nO .  

 

 

Rys. 7. Analiza złoŜoności etapu 6 algorytmu - najgorszy przypadek grafu o n2/4 przekrojach 
Fig. 7. Complexity analysis for algorithm stage 6 - worst case scenario graph with n2/4 cuts 

Ostatecznie, złoŜoność algorytmu znajdowania minimalnych przekrojów jedno-  

i dwuelementowych w grafie niezorientowanym wynosi: 

 
 ( )2nO  (8) 
 

Podczas analizy przykładu grafu z rysunku 7 moŜna zawaŜyć, Ŝe maksymalna liczba 

przekrojów dwuelementowych w grafie wynosi n2/4. Zatem nie jest moŜliwe stworzenie 

algorytmu o mniejszej złoŜoności niŜ prezentowany algorytm. 

8. WNIOSKI 

Prezentowany algorytm cechuje duŜa efektywność znajdowania zbioru jedno-  

i dwuelementowych minimalnych przekrojów w grafie nieskierowanym. Zastosowana 

autorska metoda przeszukania grafu, dzieląca jego strukturę na obszary, pozwala 

zidentyfikować w nim te krawędzie, które nie będą tworzyć Ŝadnego przekroju 

dwuelementowego. Zbiory takich krawędzi, nazwane obszarami EOC, wyznaczają podział  

i będą wchodzić w skład przynajmniej jednego przekroju. Metoda ta wyznacza równieŜ 

obszary EOC, w których Ŝadna z krawędzi nie wchodzi w skład przekroju dwuelementowego. 

Ten wyróŜniony zbiór krawędzi, powiązany z informacją o połoŜeniu obszarów EOC, 

pozwala wygenerować pełny zbiór dwuelementowych przekrojów w grafie. Algorytm 

gwarantuje, Ŝe kaŜdy wierzchołek zostanie odwiedzony tylko jeden raz w trakcie szukania 

przekroju jednoelementowego i jeden raz w trakcie szukania przekroju dwuelementowego. 

ZłoŜoność prezentowanego algorytmu wynosi ( )2nO . Jest to jednocześnie najniŜsza moŜliwa 

do osiągnięcia złoŜoność dla algorytmu znajdującego przekroje jedno- i dwuelementowe. 
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Algorytm moŜe znaleźć zastosowanie w analizie niezawodności złoŜonych systemów 

przesyłowych, w tym sieci elektroenergetycznych,  za pomocą zbioru przekrojów [9, 10].   

Na podstawie prezentowanego algorytmu stworzono program komputerowy w języku 

programowania C++. Program potwierdził poprawność algorytmu przez wyszukanie zbioru 

przekrojów w wielu przykładach grafów. 
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Abstract 

A new algorithm for finding all one, two elements minimal cuts in graph is presented. 

The minimal cut set is widely utilized in reliability evaluation of complex transmission 



150  Ł. Piątek  

 

systems [1]. First, the algorithm finds one element minimal cuts. For each edge a number 

called capacity is set to value 1. Then by using the Ford-Fulkerson algorithm the maximum 

flow in the graph is found. If the flow equals 1, the searching procedure along the flow path is 

applied. During the procedure of finding one element cuts, a set of subgraphs is found. These 

subgraphs, described by pair of edges si,ti, are then inspected separately to find all two 

elements minimal cuts. The algorithm utilize an unique method for searching the graph for 

finding two elements minimal cuts. During the searching process, certain areas of the graph 

are identified. These areas, called EOC, are a subsets of graph's edges set where every edges 

in EOC area is not a part of any two element minimal cut. Each edge lying between EOC 

areas are edge which form a two element cut with another edge. The procedure for finding 

two elements cuts is divided into five stages: 

1. Find the maximum flow between vertices si, ti  using the Ford-Fulkerson algorithm. If the 

flow not equals 2 then STOP. 

2. Find the flow paths between si, ti . 

3. Search the graph along the first path using special rules. These rules consist in : visiting 

one vertices more the once is prohibited; searching along edges from second path is 

prohibited; searching along first path is allowed if it is directed to vertice si  (incompatible 

with the flow direction) and prohibited if it is directed to vertice ti (compatible with the 

flow direction). During the searching the preliminary list of  EOC areas is found. 

4. Check if found in stage 3 EOC areas overlap one another. If so, change the preliminary 

list of EOC areas by joining overlapping EOC areas. 

5. Search the graph along the second path using special rules. These rules consist in: visiting 

one vertices more the once is prohibited (all visited vertices in stage 3 are treated as 

visited in stage 5);  searching along second path is allowed if it is directed to vertice si  

and prohibited if it is directed to vertice ti . While searching along the second path, with 

using the information from EOC areas list, the two elements minimal cuts set is generated. 

A pseudocode version of the algorithm is given. The pseudocode description is based on 

C++ language. 

The presented algorithm was used to make a computer program which finds cut set in 

graph. The input data for the program is a textfile describing graph structure in a form of 

edges list. The output data is a textfile with the list of found cuts, sorted by number of edges 

in cut.  


