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Resumo

Dado um grato G, o problema de determinar um subgrafo conexo de G
que seja de custo mínimo e contenha um determinado subconjunto de
vértices, é conhecido como o Problema de SteÍner em Gr(!/os. Este é o
tema central deste trabalho, sobre o qual apresentamos uma resenha dos
resultados da literatura: suas origens na Geometria, sua complexidade
computacional, alguns dos algoritmos desenvolvidos para resolvê-lo, algu-
mas de suas principais variantes e aplicações práticas. Investigamos este
problema sob uma abordagem poliédrica e desenvolvemos um algoritmo
baseado em planos-de-corte. Apresentamos uma implementação deste
algoritmo e discutimos o seu desempenho quando aplicado a instâncias
reais e algumas cujos dados foram gerados aleatoriamente.

Abstract

Given a graph (;, the problem of determining a minimum cose connected
subgraph that spans a given subset of nodes, is known as the Ste ner
ProbZem án araras. In this work we present a survey on tais problein dis-
cussing the following topics: historical background, computacional com-
plexity, exact and approxilnate solution methods, polynomially solvable
cases, some of its major variante and real world applications. We algo
investigate tais problem using a polyhedral approach and tive a partial
description of the facial structure of a polyhedron we associate with it.
Using these results we design and implement a linear programming based
cutting plane algorithm. The practical performance of tais algorithm is
discussed both for random and real data.
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Introdução

Desde a formulação do problema das pontes de Kõnigsberg, ainda no século XVlll, a Teo-
ria dos Gratos tem motivado centenas de pesquisadores a estudar problemas interessantes
e com várias aplicações práticas. Alguns desses problemas parecem quebra-cabeças: con-
seguimos descrevê-los para qualquer pessoa em poucos minutos e esta pode passar o lesto
de sua vida tentando encontlai uma solução. A parte mais interessante desta teoria é
que ela fornece entretenimento e desafio ta.nto para aqueles que descrevem gratos como
"uma porção de bolinhas ligadas poi risquinhos", como para os que os definem de coima
extremamente formal.

Entre os problemas que surgem na Teoria dos Gratos, existem os chamados pro-
blemas de otimização combinatória que são da seguinte forma: Z)ada uma /unção cwsío
(ou benefício) de$nidü sobre um conjunto finito S, encontre, se existir, um elemento desse
c07Üwnto que nzinÍmiza rou mazimjza,) a /unção dada. É claro que os elementos de S não
são dados explicitamente, senão o problema selva trivial desde que a função seja. fácil de
ser computada. Assim, um tal problema só é interessa.nte se assumirmos que o conjunto S
é definido implicitamente, por exemplo, especificando-se que propriedades seus elementos
devem satisfazer. Uma outra ca.lacterística destes problemas é que, feita a especificação,
em geral é fácil gelar os elementos de S, ou mesmo decidir se um determinado elemento
está ou não em S.

Então, onde estaria a dificuldade do problema? A dificuldade está no nzímero
de e/ementas de S. Apesar de finito, S pode ser muito grande, a ponto de desencorajam
qualquer tentativa de solução que seja do tipo: gerar todos os elementos e escolher o
melhor. Fica claro que (mesmo informalmente) estamos assumindo aqui o ponto de vista
do cientista da computação, pala quem importa, não apenas encontrar uma maneira de
se resolver o problema, mas encontram algoritmos eficientes para isso. Entre os ptoblemas
de otimização combinatória, os problemas de conexidade em gratos constituem uma. classe
muito interessante e com diversas aplicações práticas. Como exemplos de problemas de
conexidade, podemos citar o problema do caminho mínimo, o problema de determinam
uma árvore geradora de custo mínimo e o P7'0b/ema de Ste ner em arte/os. Este último
problema pode ser assim deânido: dado um grú!/ip G, deterá nar um stibgra/o conexo de
custo mínimo que contém um determinado subconjunto de vértices.

Parece uma estranha conspiração que para uma boa parte dos problemas de
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otimiza,ção combinatória que têm várias aplicações práticas não se conhecem algoritmos
eficientes para resolvê-los e nem mesmo se espera encontrar tais algoritmos. Não é o que
acontece com o problema do caminho mais curto nem com o problema da árvore geradora
mínima, pois para estes existem algoritmos eficientes. Infelizmente, o Proa/ema de Steiner
em Gm/os confere à classe dos problemas de conexidade o status de difícil, já que não se
conhece nenhum algoritmo eficiente para resolvê-lo. Como veremos neste trabalho, o
problema é ./V'P'-difícil, o que nos dá pouca esperança de encontrarmos um algoritmo
eficiente para resolvê-lo. Este problema tem suas origens na Geometria em um problema
cuja primeira referência nos leva ao século XVll e ao grande matemático Fermat. Essa
formulação usando linguagem da Teoria dos Gratos data de 1971 e desde então diversos
algoritmos e aplicações têm sido apresentados na literatura. É surpreendente encontram
aplicações deste problema nas mais variadas áreas do conhecimento, tais como piojetos
de redes em engenharia, inferência de consultas a bases de da.dos e teoria de evolução das
especies.

Como dissemos, desde sua primeira formulação em 1971, diversos algoritmos têm
sido apresentados para o ProZp/ema de Sfeiner em GT'u/os e mesmo algumas resenhas bas-
tante completas já foram apresentadas na literatura. Como veremos, as mais diferentes
abordagens já foram aplicadas ao problema: ZP7 anca and bou7zd, programação dinâmica,
heurísticas, busca de classes de gratos para as quais existem algoritmos polinomiais, etc..
Em nosso trabalho, além de tentar contribuir com uma nova resenha dos diversos resul-
tados sobre o problema, procuramos apresentar uma abordagem diferente, implementai-
um algoritmo baseado nessa nova abordagem e discutir sua aplicabilidade em problemas
reais

A aboidageln que utilizamos é a abordagem po/{tídríca. O desenvolvimento recente
de algoritmos com bastante sucesso baseados nessa. estratégia para problemas como o
ProZ}/ema do Ca zeiro V:alanZe nos animou a fazer tal estudo. A busca de facetas do
politopo associado ao problema, que, como veremos neste trabalho, é a essência desta
abordagem, é uma atividade que fascina, nos transformando em detetíves curiosos, ávidos
ein descobrir pistas arduamente escondidas pelo problema.

Outro aspecto interessante da abordagem poliédrica é que nela a teoria e a prática
se unem, interagem e se completam. A parte prática, isto é, o desenvolvimento de um
algoritmo não se concretiza sem o respaldo da parte teórica: a descoberta de facetas é
importante para conseguirmos resolvem os problemas. Por outro lado, a implementação
prática nos devolve subsídios para que não retomemos à mesa de trabalho de mãos vazias,
mas com resultados que, se soubermos interpretar corretamente, podem nos fornecer novas
facetas bem como revelar outras propriedades de nosso problema.

Nosso objetivo ao iniciarmos este trabalho foi estudar o problema, motivados pela
sua aparente simplicidade que se contrapõe à extrema dificuldade de resolução que este
apresenta aos que o atacam, esperando não apenas desenvolver mais um novo algoritmo,
mas principalmente aprender novos conceitos, novas técnicas, e sobretudo tentar aprender
a fazer pesquisa.
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Este trabalho está dividido em quatro capítulos: no primeiro apresentamos al-
guns resultados básicos da Teoria dos Gratos e Teoria de Poliedros e fixamos algumas
notações que utilizaremos. No segundo capítulo fazemos uma apresenta,ção do problema:
um breve histórico, algumas aplicações práticas, algumas de suas principais variantes e
sua complexidade computacional. A seguir, no terceiro capítulo, apresentamos uma re-
senha "personalizada" dos resultados conhecidos sobre o problema. Dizemos que nossa
resenha é personalizada pois apesar de ser uma resenha bastante extensa dos resultados
publicados, a escolha destes resultados foi baseada em gosto pessoal aliado à preocupação
de cobrir as diversas abordagens existentes na literatura. No quarto e último capítulo,
apresentamos a abordagem poliédrica que desenvolvemos para o problema, e discutimos
alguns resultados computacionais que obtivemos, tanto no caso de dados aleatórios, como
no caso de dados reais.



(capítulo l

Preliminares e Notações

Neste capítulo resumimos alguns conceitos e estabelecemos a notação a ser utilizada em
todo o trabalho. Para o leitor não familiarizado com os assuntos aqui tratados, indicamos
alguns textos onde discussões mais completas podem ser encontradas.

1.1 Teoria dos Gratos

A naaior parte dos conceitos aqui mencionados são básicos e podem ser encontrados no
livro texto de Bondy e b4urty l71 ou Bollobás l61.

Um grato G = (yG,E(7) consiste de um conjunto finito e não vazio VG de
elementos chamados vértices e um conjunto finito .EG de elementos chamados arestas.
A cada desta está associado um pai não ordenado de vértices, chamados suas pontas.
Para sermos mais exatos, deveríamos definir G como sendo uma tripla (yG, .EG, @) onde
@ é uma função que associa a cada elemento de .EG um par não ordenado de yG. Por
simplicidade, omitiremos d' e para especificar que a uma aresta e está associado um par
{u,u} (ie, Ú(e) = {u,t,}), usaremos a notação e = {u,o} ou e = uo. Note que isso
é um abuso de notação, pois podemos tei e = uu,/ = uo e e ?é .f. Tal simplificação,
porém, não causará confusão nos contextos onde será usada. Dizen)os que uma desta
e = {u,u} C .EG incide nos vértices u e u e também que u e u são adjacentes. O grau
de um vértice u é o número de giestas incidentes em o. Para cada aresta {u,t;} de G
esta será contada. duas vezes no grau de o. Duas arestas são chamada.s múltiplas se têm
as mesmas pontas. Uma aresta. com dua.s pontas iguais é chamada laço. Costuma-se
representar um grato da seguinte coima: os seus vértices são representados por pontos ou
círculos e suas arestas por linhas ligando os pares de pontos que representam suas pontas.
Por exemplo, se

G -EG),yG {«,«,«,},EG {.:,a,,«3,'.},
(zl := 'uu9 (z2 == 'ü'u) (z3 := 'u'o e a4 == Dto
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uma possível representação de G está na figura l.l

Figura l.l

Um grato G é simples se .EG não contém laços e nem arestas múltiplas. Note
que no caso de grifos simples, a notação convencionada não causa confusão já que cada
aresta e pode sei identificada com o par {u,o} de vértices ao qual está associada. Assim,
neste caso, podemos simplesmente nos referir à "aresta ut;". Além disso, é conveniente
pensar em -EG como sendo um conjunto de pares não ordenados de elementos distintos
deva

Se .4 Ç VG, denotamos por .E(.4) o conjunto das arestas com ambas as pontas
enl ..4, ou sqa,

E(.A) : {e C .EG

Se .4,.B Ç yG, .,4 n 1? = é, denotamos por I'4

e:n .A e o«tra em .B, o« seja,

e = ut,, u,u C .4}.

.el o conjunto das arestas com uma ponta

1.,4:.el {e C .EG e = uu, u C .,'l, u C .B}

Tal conjunto de arestas é chamado de corte que separa 4 e B. No caso particular em
que .4 = {o} e -B = y(7 -- {u}, denotamos /(u) := llt,}, yG -- {ull.

Se .s gratos -# = (y.H, -E-#) e G = (yG, -EG) são tais q- }'.# Ç yG e -E-# Ç -EG

então diremos que .# é um subgrafo de G. Dado W' Ç yG, o subgrafo -H = (W, .E(H''))
de G, denotado pol ajWI, é chamado de subgrafo induzido por W. Se ,4 Ç .EG, o
subgrafo de G que possui .A como conjunto de desta.s e cujo conjunto de vértices consiste
dos vértices que são pontas das arestas em Á também é chamado de subgrafo induzido
por '4 e é denotado por al'41. Pala simplifica.l nossa notação, quando denotamos um
grato com um determinado símbolo (pol exemplo, T), denotamos seu conjunto de vértices
e arestas pelo mesmo símbolo precedido de y e .E, respectivamente (por exemplo, yT e
E7)

Dado W Ç yG, G -- Wr denota o grato obtido de G removendo-se os vértices
de I'r, ou seja, é o subgrafo alva -- WI de G. Se W = {u}, por simplicidade usaremos
G -- u ao invés de G -- {u}. Da mesma forma, dado .A Ç -EG, (17 -- .4 denota o subgrafo
CI.Ea -- .41. Também usamos G -- e para G -- {e}. Se u,tl € yG e e = ut; « -EG então
denotamos por G + e o grato .# tal que V.# = yG e .E# = -EG U {e}.

A contração de uma aresta e = ut; em um grato G é a operação que consiste em
remover primeiramente a aresta e de G e depois identificar os vértices u, o em um novo
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vértice to. O grifo resultante é denotado G/e. O grato G/e tem l .EG 1 --1 arestas, cada
aresta / de G -- e cujas pontas são diferentes de u e u são mantidas, se uma ponta de / é
um dos vértices u ou o então esta ponta é substituída por w, se / = uo então / se torna
um laço. Veja um exemplo de contrição de aresta na figura 1.2. Se .K Ç .EG então G/.K
denota o grato obtido de G contraindo-se uma a uma as arestas em .K

G
Figura 1.2

G/e

Um giafo (7 é completo se G é simples e para todo par de vértices u,o € yG,
u :# u, existe e C .EG tal que e = uu.

Uma sequência O =(t,o, ei,t'i, e2, ..., ek,ok)(k 2 1) de elementos de um grato G,
onde ui C yG para { - 0,. ..,A, ei C .EG para i- 1,. .., X; e ei = t;i.it;Í pala à - l,...,k
é chamada de passeio entre uo e ok ou simplesmente passeio. Se todos os vértices em
C' são distintos, a é chamado de caminllo. No caso em que uo = oÀ; e uo, . . . ,t;A.i são
todos distintos C' é chamado de circuito. Em todos os casos, o coinprinlento de O é o
número de giestas na sequência.

Dada uma função c definida nas arestas de G, e dados dois vértices u,u C yG, a
distância de u a u em G é

di;f(«, «) := má«{>: c(e)
eeO'

O' é um caminho entre u e D em G }

Um grato G é conexo se para cada par u, u C VG existe um caminho entre u e t;
em G. Um giafo com um único vértice é conexo. Uma. componente de um grato G é un]
subgrafo conexo maximal de G. Uma atesta e € -EG é uma aresta de corte (ou ponte)
de G se G -- e tem mais componentes que G. De forma análoga, um vértice u C yG é
um vértice de corte de G se G -- u tiver mais componentes que G. Numa âoresta, um
vértice de grau l é chamado folha. Um grato G é 2-conexo se quaisquer duas arestas
estão contidas em um mesmo circuito.

Uma árvore é um grato conexo em que toda aresta é aresta de corte. Uma
floresta é um grato no qual cada componente é uma árvore. Uma árvore geradora de
um grato G é um subgrafo T de G tal que yT = V'G e T é árvore.
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Um grifo dirigido é definido de forma análoga a um grato, porém, a cada aresta
(aqui também chamado arco) é associado um par ordenado de vértices. Um grato dirigido
é fortemente conexo se para cada par u,ü de vértices existe um caminho dirigido de u
até o

1.2 Teoria de Poliedros

Nesta seção apresentamos as principais notações e alguns resultados básicos sobre Teor a
de Po/cedros. O leitor interessado pode encontrar em j511 e 1241 uma apresentação mais
completa.

Dados os conjuntos finitos .A, -B denotamos por '4B o conjunto dos vetoles com
-B elementos indexados por -B e com entradas em .A, isto é, se .B = {bl,...,b«}

então .AB := {(aó:,aó,,. - .,aõ.), aõ. C .4 para i- l, . .. ,m}. Por simplicidade, se -B =
{1, 2, . . . , ml} denotaiemos .Aa por '4"

Se .E é um conjunto e ,4 Ç -E denotamos por a'4 o vetou característico de .4
com relação a -E, z4 € {0, 11Z, definido por:

« Í 1, . C .,4
' 1 0, c.c.

Se -a é um subgrafo de um grato G, o vetar característico de .E.# com relação a .EG é
denotado simplesmente por a;w e é referido também como o vetar característico de ]7

2

Dado um vetou a € .,4a e /{ C .B denotamos

«(-K) :
e€K

Um vedor z C -R" é uma combinação linear dos vetores a:, z2,
para algum À = (À:, . . . , ÀA) C R*

, a;A C #?" se,

Se À é tal que )ll:t l Xi = 1, dizemos que a é combinação afim. Se adicionalmente À > 0,
dizemos que # é combinação convexa dos vetoies ]çl,z2, . - . , zk.

Dado S Ç m", denotamos por c07zu(S) o fecho convexo dos elementos de S,
definido como o conjunto de todos os vetores de m" que são combinação convexa de um
conjunto finito de vetores de S. Definimos cona(é) = {0}.

Um conjunto finito não vazio S Ç f?" é chamado linearmente independente
(afim independente) se não existe subconjunto {a:,. ..,ai} de S e nenhum vetar
À C .R',À # 0 (.X # 0 e E::. À{ = 1) tal que XE::: miai = 0.
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O posto afim de um conjunto S Ç R" (pa(S)) é a cardinalidade de um subcon-
junto afim independente maximal de S. A dimensão de um conjunto S Ç R", denotado
por dám(S) é definida por

dim(S) := p«(S) - l.

Se um conjunto S Ç R" é tal que dám(S) = m, dizemos que S tem dimensão
completa.

Um conjunto P Ç #?" é chamado poliedro se P é solução de um sistema de
inequações lineares,isto é,

P := {# C R"
Um poliedlo limitado é chamado politopo.

.A. 5; Z,}.

Seja P Ç m" um poliedro. Uma. ínequação az $ b é válida para P se

P Ç {a C n" : « $ Z,}

Um conjunto .F Ç P é uma face de P se existe uma inequação aa $ b válida para F' tal
que

F= { C P : az= b}.

Uma face -F é própria se -F # P e não trivial se Ó # -F # P. Se az $1 b é uma inequação
válida para P, então P n {a : az = b} é chamada de face definida (ou induzida) por
az < b.

Uma face não trivial .F é cllamada faceta se F não está contida eln nenhullla
outra face própria de P

O resultado a seguir será utilizado várias vezes no capítulo 4

Teorema l Sda P tlm po/cedro e .F um.a /ace 7zâo Ir uia/ de P
a$rmações são equivalentes:

Então as seguintes

(a) F é uma faceta de P;

(b) dim (F) (P) - l;
(c) F contém dim(P) velares a$m independentes;

(d) Se P é de dimensão completa e a= É b é uma inequação válida para P tal que
F= { C P : a= = b}, então para foda {neguação uá/{dacz É d g e nd z

uma /ace ta/ qwe .F Ç {# € P : ca = d}, Caíste a C R ta/ gue c = aa re
portanto, d = ab).

0
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1.3 Observações

Além dos conceitos da teoria dos gratos e teoria dos poliedros, neste trabalho utiliza-
mos conceitos de complexidade computacional, programação linear, branca and Z)Duna,
programação dinâmica, relaxação lagrangeana, etc.

A razão de termos incluído apenas os tópicos das seções 1.1 e 1.2 é que na teoria
dos gratos não existe uma terminologia padre.o; assim, ao adotarmos uma pudemos ao
mesmo tempo estabelecer a notação que usaremos. A seção 1.2 cumpre o papel de tor-
nar este trabalho auto-contido em leia.ção à. abordagem poliédrica que desenvolvemos no
capítulo 4.

Os conceitos não apresentados neste capítulo poderão ser encontrados nos textos
li91, 14õl, 1401 e ISil.
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Capítulo 2

O Problema de Steiner

Neste capítulo apresentamos o Problema de Steiner, começando com um histórico sobre
sua origem na Geometria até chegam em sua formulação em linguagem de grados, conhecida
como Proa/ema de Steí7zer em Gra/os. Na seção 2.2 discutimos algumas características
deste último problema, mostramos algumas de suas aplicações e variantes e analisamos
sua complexidade computacional.

2.1 O Problema de Steiner na Geometria

O Problema de Steiner (cf. 1361) foi primeiramente proposto no século XVll por Fermat
da seguinte forma:

Dadas três cidades, deseja-se construir uma rede de estudas de comprimento
l,otül míl imo de forma q'üe se possa ir de qua\quer cidade a qualquer outl'a.
através dessas ostra,da,s.

e
C

.,le eB
Figura 2.1

Mais formalmente, pode-se formula-lo da seguinte maneira
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Z)aços três pontos .,'l, .B e a no p/ano etlclidÍatzo, desde-se construir um sis-
tema de segmentos de mta de compdmenfo fofa/ mínimo gue enter/{gue os
pontos A, B e C. (Veia Q $gura, 2.1.)

O problema acima proposto era citado em várias publica,ções no século XVll como
um problema interessante, cuja solução era devida a Torricelli. No século XIX, o famoso
geâmetra alemão Jacob Steiner reuniu em um trabalho os resultados conhecidos sobre o
problema. Assim, o problema proposto inicialmente por Fermat, passou a ser conhecido
como o Problema de Steiner.

Apresentamos a seguir a solução deste problema conforme mencionada em l91

Sem perda de generalidade, podemos considerar C' como sendo o ponto tal que o
ângulo C' formado pelos segmentos que ligam esse ponto aos outros dois é máximo. Então
temos dois casos:

Caso l: O > 120'

Neste caso a solução é dada pelos segmentos ,4C e .BC'. Veja a figura 2.2

Figura 2.2

Caso 2: O < 120'

Neste caso, determine o ponto P em que os segmentos .ÁP, RP e ü.P formam três
ângulos de 120'. A solução neste ca.se será dada por tais segmentos. Veja a figura 2.3.

pl\120'
]20

Figura 2.3 B

E interessante notar que a solução do problema neste segundo caso, exigiu a
introdução de um ponto que não estava na especi$cação inicial do problema. Chamaremos
tais pontos de /acu/latidos (na literatura são chamados de Steiner poÍnts).

13



A demonstração dos resultados acima, bem como a determinação de P com régua
e compasso pode ser vista em l91.

Uma generalização do Problema de Steiner que surge de forma natural é a se.
guinte:

l)ado wm conjunto de pomos rcidadesJ J41,.A21 ' . . ) .An, desça-se constou r tlm

sistema de segmentos de Teta (Fede de estudas) de comprimento total mínimo
de tal forma que qualquer ponto este=ja conectada a qualquer outro através deste
sistema Vej« « $gu« e.4

Figura 2.4

Este problema é chamado por Coulant e Robbins de Praz)lema da Rede de R as
(Street .NeZwor# P70b/em), porém é ma.is conhecido como o Proa/ema de Steiner no P/ano
Euc/ádia7zo, como chamaram Melzak 1391 e Cockayne l81 em seus trabalhos no início da
década de 60.

Melzak apresentou em 1391 uma prova de que o conjunto de todas as soluções
para o Problema de Steiner relativo a. um conjunto qualquer de pontos podia sel obtido
usando um conjunto finito de operações com régua e compasso Porém, segundo Cockayne
l81, algumas das provas daquele artigo continham erros e o algoritmo sugerido não estava
claramente apresentado. Assim, em seu trabalho Cockayne apresenta um algoritmo pala
resolver o problema bem como faz algumas considerações sobre como este se comporta se
aplicado a outros espaços topológicos. Infelizmente, tal algoritmo não é eficiente do ponto
de vista computacional. Até hoje, vários algoritmos vêm sendo sugeridos (cf. 1571 e IS91)
porém os autores observam que os algoiitmos exatos só são apropriados para instâncias
pequenas (até 30 pontos).

Uma variante do Problema de Steiner no Plano Euclidiano foi sugerida por Hanan
em 1301 em qüe este usava a métrica retilinear ao invés da métrica euclidiana para definir
as distâncias. Lembremos que dados dois pontos (al,yl) e (a2,y2), a distância retilinear
d, entre estes pontos é definida por:

a, - «:, 1 + 1 v: - 3/: l
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Neste caso, Hanan mostrou que o problema pode ser resolvido restringindo-se os possíveis
pontos facultativos ao conjunto dos pontos formados pela intersecção das linhas horizontais
e verticais que passam pelos pontos dados. Veja a figura 2.5. Tal variante é motivada pelas

Figura 2.5

diversas aplicações do problema em que se realizam preferencialmente ligações horizontais
e verticais, tais como projetos de circuitos eletrõnicos 1301, pedes de comunicação e de
tráfego j181, redes de tubulações de gás e óleo 1491 e redes de irrigação e dienagenl j3SI.

Após discorrer sobre várias caia.ctelísticas do problema, Hanan sugere ulla algo-
iitmo pala resolver o P70b/ema de Síei7zer lza A/e'lrÍca Reli/arear. O algoritmo é baseado
na busca exaustiva de todas as possibilidades de escolha de pontos facultativos. O próprio
autor observa, entretanto, que tal algoritmo só é indicado para instâncias pequenas deste
problema. Aliás, cabe aqui observar que não se conhece nenhum algoritmo eficiente (po-
linomial) que resolve o problema de Steiner na métrica retilinear. Na verdade, Garey e
Johnson 1201 mostraram que este problema é .A/'P'-completo. Devido às inúmeras aplicações
práticas deste problema diversas heurísticas têm sido sugeridas. O leitor interessado pode
encont['ar en] 1531 uma discussã.o bastante completa destas heurístícas bem como de seus
desempenhos computacionais.

Na próxima seção discutimos o Proa/ema de SZeiner em Gra/os que é também
uma generalização do problema original proposto por Fermat.

2.2 O IE)roblema de Steiner em Gratos

Muitas vezes, encontra.mos aplicações do Problema. de Steiner em que o conjunto de pontos
facultativos é restrito a um conjunto finito de possibilidades (como já vimos ocolier no
caso em que a métrica adorada é a retilinear). Nesses casos, pode-se considerar que
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são dados dois conjuntos de pontos: os pontos oórigalóHos e os /acu/faf uos. Assim, se
não considerarmos que estes pontos estão no plano, e ao invés da distância euclidiana,
considerarmos uma função qualquer que se relaciona com o custo para se construir certas
ligações possíveis entre esses pontos, surge naturalmente o seguinte problema:

Dado um grato G = (VG,EG) com uma junção custo c : EG ---.+ IR e um

c07Üttnto Z Ç yG de vértices Íque cÀamammos de vértices obrigatórios,),
gweremos determinar um c07Üwnto .4 Ç .EG ta/ g e

e al.AI conte'm um ca-mÍnÀo entre cada par de uébZices de Z e
. E..« c(e) á « «..«., p«.ú./.

Este é o chamado Problema de SZeiner em G711/0s, formulado pela primeira vez
por Hakimi 1281 bem como Dreyfus e Wagner jlll em 1971. Algumas vezes usamos a
forma abreviada PSG(G, Z) ou PSG para nos referirmos ao problema. Veja na figura 2.6
uma instância deste problema.

Figura 2.6

A primeira observação que ocorre é que se existir em G a]guma al'esta e ta] que
c(e) < 0, ela pode ser contraída ])ois certamente estará na solução ótima. Assim, se
/{ := {e C -E(7 : c(e) $ 0}, podemos tomar G//{ o grato obtido de G contraindo
cada aresta de .K com o cuidado adicional de que se a aresta a ser contraída incide em
algum vértice obrigatório, o vértice resultante da contrição da aresta também deve ser
obrigatório. Veja na figura 2.7 o grato da figura 2.6 após a contrição das arestas de
custo negativo. Não há, portanto, perda de generalidade supor que toda aresta tem custo
positivo. E o que assumiremos de agora em diante. Além disso, é claro que os laços (de
custo positivo) podem ser eliminados do grato, visto que não podem estar em qualquer
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8 5 l
+9 e.

Figura 2.7

solução ótima. Também arestas múltiplas podem ser eliminadas, ficando apenas uma
atesta entre cada par de vértices (a de menor custo). Veja na. figura 2.8 o grato da figura
2.7 após a remoção de laços e arestas múltiplas.

8 5 lgg'

Figura 2.8

Em vista, das observações feitas, podemos supor que o grado em consideração seja
simples e a função custo seja positiva.

Outra observação é que se l Z 1= 2, o problema é equivalente ao de determinar um
caminho mais curto entre dois vértices num grato. Para este problema, como sabemos,
existem algoritmos eficientes (veja, por exemplo j101). Se Z 1=1 yG l o problema é
equivalente ao de determinar uma árvore geradora de custo mínimo num grato. Para
este problema também se conhecem algoritmos eficientes (veja, por exemplo 1331 ou 1471).
Então, a menos de menção em contrário, vamos assumir que 3 :$ Z l $ 1 yG l --l.
Nas próximas subseções discutiremos algumas aplicações do problema, sua complexidade
computacional e apresentaremos algumas de suas principais variantes.
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2.2.1 Algumas aplicações

O Proa/ema de SfeÍner em Gm/os tem diversas aplicações nas mais diferentes áreas, tais
como engenharia, teoria de evolução das espécies e inferência de consultas a bases de
dados. Nesta subseção discutiremos algumas dessas aplicações.

Substituição de cabos convencionais por fibra ótica

Descrevemos a seguir um problema real muito interessante sobre conexidade de redes.
apresentado por Glõtschel e Monma em 1231.

Trata-se de um projeto de pedes de comunicação que surgiu nos EUA pala. substi-
tuir alguns cabos convencionais já existentes por fibra.s óticas. A fibra ótica possui muito
maior confiabilidade na transmissão dos dados que os cabos convencionais, maior veloci-
dade e capacidade de transmissão. Poi outro lado, o custo da implantação da fibra ótica
é muito maior que o dos cabos comuns. Porém, devido às boas características das fibras
óticas, estas são necessárias principalmente nas comunicações entre os grandes centros.
Assim as cidades americanas foram divididas em três grupos:

e As cidades g7'andes, pala as quais se desejava no mínimo dois caminhos disjuntor
com ligações de fibra ética. entre cada. pai de cidades;

e As cidades me'dias, pa.la. as quais se exigia no mínimo um caminho com ligações de
fibra ética entre cada pa.l de cada.des;

e As cidades pequenas, para a.s qua.is nã.o se exigia que fossem servidas pela abra ótica

É fácil ver que no caso particular em. que o conjunto de cidades grandes é vazio,
o problema fica reduzido ao Proa/ema de SZe ner em G7u/os. Na seção 4.3 discutimos o
modelo geral estudado pelos autores bem como sua. particularização ao caso do Problema
de Steiner em Gratos.

Filogenia

De acordo com as teorias de evolução correntes, as espécies hoje existentes descendem
de ancestrais comuns no passado. De acordo com a. escola darwinista, alguns cientistas
representam tais relacionamentos - chamados .P/ogenias - através de árvores. Algumas
espécies possuem um registro fóssil de seus antepassa-dos que tem permitido fazer um
estudo comparado entre as diversa.s espécies. Porém alguns desses registros parecem ter
sido perdidos, causando freqiientemente discórdias entre as diversas teorias.
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Várias tentativas têm sido feitas para se construir filogenias que expliquem melhor
as dúvidas hoje existentes. Uma delas é utilizar seqilências de proteínas ao invés de
espécies para tentar descrever tais relacionamentos. A idéia é que a evolução da proteína
nas espécies pode esclarecer melhor o processo de evolução. Tipicamente uma proteína é
uma sequência de aminoácidos. Cada aminoácido pode ser representado por uma tripla
ordenada de nucleotídeos. Como existem quatro nucleotídeos (A, C, G e U), existem 64
triplas possíveis. Entretanto, apena-s 20 destas têm sido encontradas na natureza.

Foulds e Graham j171 apresentam a seguinte abordagem para a construção de
uma filogenia:

Toma-se um grato completo com 20 vértices, onde cada vértice corresponde a
um dos 20 aminoácidos existentes. O custo de cada aresta que liga dois aminoácidos é
dado pelo número de nucleotídeos em que esses aminoácidos diferem. A seguir, o pes-
quisador escolhe uma determinada proteína existente nas diversas espécies que ele deseja
relacionar (tipicamente, a proteína respiratória citocromo c, hemoglobina a ou /3 ou ílbii-
nopeptídeo a ou P) e toma como conjunto de vértices obrigatórios aqueles correspondentes
aos aminoácidos das espécies em estudo. A solução do problema de Steinerpara este grato
nos dá a filogenia que é chamada de "filogenia com máxima concordância"

Inferência de consultas a bases de dados

Uma aplicação surpreendente do ProZ}/ema de Steiner em Gra/os está descrita no projeto
de um sistema gelenciador de bases de dados "tolerante" e "cooperativo" l4il.

Um dos objetivos deste sistema é tentar determinar, através de poucas informações
dadas pelo usuário, que consulta ele deseja fazer. Tal procedimento é chamado de GUESS.

Para conseguir isso, o sistema constrói uma rede semântica representando a base
de dados, utilizando o conhecimento das dependências funcionais existentes entre seus
atributos. Pala mostrar o que ocorre, vejamos um exemplo de uma base de dados contendo
informações sobre compositores clássicos e suas obras e suponhamos que um usuário queira
realizar a seguinte consulta:

Liste o nome e país de origem do compositor de "A Flauta Mágica

O projetista do sistema deseja. que o GUESS receba esta frase e forneça uma
consulta válida e sintaticamente correra à base de dados. O que o sistema faz é extrair al-
gumas palavras-chaves da frase: nome. origem, compositor, "A Flauta Mágica" e considerar
naquela rede semântica os vértices correspondentes a estas palavras como obrigatórios.
A solução do PSG relativo a tal rede e conjunto de obrigatórios, proporciona ao sistema
inferir uma consulta sintaticamente correta à base de dados. Nesse exemplo, poderia ser
algo como:
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retrieve Nome, Origem from Compositor. Composição
where Nome = Autor and Titulo = "A Flauta Mágica"

A resolução da instância do PSG visou, segundo o autor, minimizar o núme],o
de suposições do sistema. Ele observa que o subgrafo devolvido pelo sistema pode dar
origem a diversas consultas e que tais ambiguidades seriam eliminadas interativamente
com o usuarlo.P

2.2.2 Complexidade Computacional

Nesta subseção analisamos a complexidade computacional do p'rob/ema de Steíner em
Gra/os. Mostramos que o problema. de decisão associado a este problema é ./V'P'-completo,
o que nos leva. a concluir que o correspondente problema de otimização é ./V'P'-difícil.
Algumas vezes, no restante do tlaba]ho, poi imprecisão de linguagem, diremos que o
problema é .A/'P'-completo.

Apresentamos a seguir uma redução do proZP/ema da C'oóerZw7'a .E'bata ao ProZp/ema

de Stei7zer em Grzt/os que é basicamente a demonstração sugerida por l<arp em j311, com
uma pequena modificação.

Denotaremos por rasa, respectivamente PO.E, o problema de decisão associado
a.o PSG, respectivamente ao Prol)/ema da Ooóerfura Züafa, enunciados abaixo:

Dado um grato G caIR uma junção custo c : EG lln subconjunto
Z Ç VG e Ã; C m, enc07zlrar Íse e=isZeJ wm suZ)c07Üunto ,4 Ç -EG Za/
gwe o suógra/o al.,'il c07ztám um camilzÀo ezztre cada par de t;érZices de Z e
E...4 c. $ k.

P,SGd

PCE:
/)ado wm conlunfo {l/:: {ui,u2, ...,ut} e uma/am?lia .F = {1,/i,Va,.-.)%l} de
subconjuntos de U, encontl'at (se existe) zmü sublamtüia de F que seja lma
partição de U.
Exemplo: Dados

U = {1,2, 3, 4,5} e
.F = {l1, 2,3}, {4,5}, {1, 2,4},{1,3,5}, {2,3}, {11},

a subfamília {i1}, {2, 3}, {4, 5J} é uma cobertura excita de U
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Teorema 2 PdsG é ./rP'-completo

Dem: Inicialmente observamos que .PaS(; C ./V'P'. De fato, é fácil ver que dado .4 Ç .EG,
podemos verificar em tempo polinomial (O(l .EG 1)) se al/il contém um caminho entre
cada par de vértices de Z. Basta utilizar um algoritmo de busca (em largura ou profun-
didade). Também, podemos verificar em tempo O(l EG 1) se E.e..1 c. $ k. Com isso, fica
claro que PdsG C ./V'?

Agora vamos mostrar que PO.E pode ser reduzido a rasa ein tempo poliilolnial

Dada uma instância Zc do PC.E,

ZI/ = {ul) u29 ' . . )ut} e

/' V2,...,%},

construa a seguinte instância Zs do rasa:

e Um grato G com

, u.} U {«o} U {%, V , . . . ,%}.
i= 1,...,7'lUÍui% : ui C %, Í = 1,...,t, j = 1,

}'r(x := {UI, U2,

.EG := {?zoZ ,,}
e Uma função c : .EG ------} m assim definida

.n:-li" se e é do tipo zzoU para. algum á = 1,
caso contlá.rio.

)T

e Z := 'Ítzl,tz2,. . -)ut,no}

e A :::: t2 + t.

Na figura 2.9 apresentamos a instância do rasa correspondente à instância do
PC'.E dada no exemplo.

Provaremos que Za tem solução se e somente se Zs tem solução

Primeiramente vamos naostrar que se uma subfamílía y :: {Ui ) }'':2 1
é cobertura exala de t/ então o subgrafo al.r(v)l é solução de Zs, onde

, %. } de /'

-r('P) = {. c -EG e incide em algum vértice %j que pertence a y }

Como y é cobertura excita de U, existe em al/(V)l exatamente uma aresta in-
cidente a cada vértice correspondente a um e]emento de Z./ (tais arestas têm custo total
t2). Como cada vértice correspondente a um membro de y está ligado a no, existe um
caminho entre no e cada vértice correspondente a um elemento de U, e portanto, CI/(P)l
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{1)

{4,5}

Figura 2.9

contém um caminho entre cada par de vértices de Z. Como y é cobertura exala de
U, segue também que o custo total das giestas incidentes a n. em CI.r(P)l é t. Logo,
E'CZC[.r(V)] c. ' t2 + t, e portanto al/(V)l é solução de Zs.

Na figura 2.10 as arestas mais escuras do grifo formam o subgrafo al/(V)l co]
respondente à cobertura exala. P = {l1}, {2, 3}, {4, 5l} de U

Agora vamos mostlai que se T é uma. solução de Zs, então a esta solução tambélll
corresponde uma solução de Za

Tomemos P := {'lÇ : nolÇ C .ET}. Como no e os vértices conespondentes a
elementos de t/ são vértices obrigatórios, existe em T um caminho entre no e cada um
desses vértices. Pela estrutura do grato C;, podemos concluir que y é uma cobertura de
U e portanto )l:VICE l v 12 t.

Por outro lado, notemos que em cada vértice correspondente a um elemento de
t/ deve incidir pelo menos uma aresta de 7' (pois tais vértices são obrigatórios). Como
tais arestas têm custo Z e l U 1= t, o custo total destas arestas é pelo menos t2. Cromo
E € rc(e) 5; Z2 + t não podemos ter em T mais que Z arestas incidentes aos vértices
correspondentes aos elementos de U, uma vez que no é obrigatório. Com isso, o custo
total dessas arestas é exatamente t2

Como

)l= c(e) 5; t' + Z, então
eC.ET

c(.) $ {
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{1)

{4,5}

Figura. 2.10

Assim,
t? E c(e)

eeErn/(no) VJey

Logo, P é cobertura exala de U, e portanto é uma solução de Za

D

Na dedução apresentada pol Karp j311 constatamos um pequeno deslize. A função
c : .EG foi definida como descrevemos, exceto nas arestas incidentes a vértices
coliespondentes a elementos de U onde o autor sugeria custo 0. Além disso, foi considerado
k := f. E fácil vei que com tal definição a seguinte instância Zb do PC'-E não tem solução,
mas a correspondente instância do Paga tem solução:

U := {1,2,3} e /' = {l1,2},{1,3},{2,3l}

Observe que a reduçã.o que aplesellt.amos mostra. que o problema permanece ./V''P-
completo mesmo quando aplicado a giafos bipa.rtidos com bipartição (Z, yG -- Z). Note
também que colho Z faz parte do tamanho da. instância de PC'.E e na redução obtivemos
a.lestas com custo de no máximo t, poderíamos subdividir em tempo polinomial cada
aresta de custo s em s arestas de custo l. Isto indica, como sugerem Garey e Johnson
j191, que mesmo se todas as arestas do grato têm custo unitário o problema contínua
JV'P'-completo.

Na verdade, quando afirmamos na seção anterior que o problema de Steiner na
métrica retilinear é ./V'P'-completo, âcou implícito que mesmo para gratos planares e bi-
partidos o PSG é ./rP'-completo.
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Por outro lado, existe algoritmo polinomial para o problema se fixarmos o número
de vértices facultativos (veja a subseção 3.1.1) e também se fixarmos o número de vértices
obrigatórios (veja a subseção 3.1.2). Na seção 3.4 apresentamos algumas classes de gratos
para as quais o Problema de Sfeiner pode ser resolvido em tempo polinomial.

2.2.3 Algumas Variantes

O P7'0b/ema de Steiner em G7'u/os tem algumas variantes bastante interessantes que co
mentaremos rapidamente, procura.ndo fornecer algumas referências para o leitor interes.
fado

O Problema de Steiner em Grafos Dirigidos

O Proa/ema de Sfeiner em Gra/os Z) r gados, segundo Maculan 1361, foi sugerido pela
primeira vez por Nastansky, Selkow e Stewart 1421 e pode ser definido da seguinte forma:

Seja Ga ÇVGü,AGüÕ um grato dirigido fortemente conexo, onde Q cada arco
a C .4Ga está associado &m cuspo pos t tlo c(a). Tome s C yG e Z Ç yGa--
{s}. C7iamaremos s de raiz. O p7'0Z)/ema consísfe, então, em achar caminhos
dirigidos de s para cada vértice de Z de tal forma que o custo total das Giestas
pertencentes ü esses caminhos seja m.mimo.

Se l Z 1= 1 o problema se deduz à determinação de um caminho dirigido mais
curto em um grato dirigido. Para este problema conhecem-se algoritmos rápidos (veja, por
exemplo, j101). Quando l .Z 1=1 VGÚ --l queremos determinar a menor árvore geradora
dirigida, com raiz em s. Neste caso temos um problema de intel'secção de dois matróides,
para o qual sabemos existir algoritmos polinomiais (veja 1221).

Quando 1 <1 Z 1<1 yGÚ l o problema é ./V'P'-difícil. Veja a prova em 1601

Em 1361 Maculan observa que o P$G pode sei transformado no Problema de
Steiner em Gratos Dirigidos. No mesmo artigo, o autor faz uma resenha bastante completa
sobre este problema. Um outro trabalho do mesmo autor que indicamos pala o leitor
interessado é o 1371.

Um caso particular deste problema, quando l Z 1= 2 foi estudado por Ball, Liu e
Pulleyblank l31 através de uma abordagem poliédrica.
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Problema de Steiner com pesos nos vértices

Segev em lõ01 introduz uma outra variante para o problema de Steiner em Grafos que
descrevemos a seguir:

Seja G = ÇVG,EG) um trajo com uma função custo c : EG ---+ m, e lma,
/unção to : yG --...-.l R. Z)ado um c07Ütlnto Z Ç yG queremos determi7zar um
subgrajo T de G que possua Km caminho entre cada pür de vértices de Z e tal
g e

E .«(«) + E c(')
oCVT ee.E7'

seja a menor possível.

Em seu trabalho, Segev mostra que o problema é ./V''P-completo. O autor estuda
o caso em que a função w definida. para os vértices tem apenas valores negativos, ou sqa,
zo(o) < 0, Vu C VG. Tal paiticularização é motivada, segundo o autor, pelo fato de
que na maioria das aplicações a inclusão de vértices facultativos acarreta benefícios ao
sistema.

Neste artigo, Segev apresenta. alguns algoritmos pala o problema baseados em
relaxação lagrangeana, e também algumas }leurísticas cujos resultados computacionais ele
considera bastallte satisfatórios.

O Problema da Floresta de Steiner

Dum e Volgenant j121 observam que em algumas aplicações práticas nem sempre é ne-
cessário que a solução seja um grato conexo. Assim eles sugerem a seguinte variação do
PSG

C

Dado um grato G com vma função custo c : EG ---+ B,, um subconjunto
Z C 1/(1? e um inteiro 1 < nr} <1 Z 1, deterá nar um stzZ)oral/o de (; com czzsto
total mínimo que tenha no máximo rlt componentes, cada uma com pelo menos
um vértice de Z.

O autor observa ainda que este problema pode ser generalizado associando uma
função de benefício aos vértices. No mesmo trabalho, os autores sugerem uma abordagem
pala o problema baseada en] re]axação ]agiangeana.
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Capítulo 3

Métodos de Solução : um Breve
]3,esumo

O Proa/ema de SZeiner em Gra/os, como já dissemos , foi primeiramente abordado pol
Hakimi 1281 e Dreyfus e Wagner jlll em 1971. Desde então, diversos métodos de solução
têm sido desenvolvidos para esse problema, motivados talvez por suas inúmeras aplicações.

Em 1987, Winter 1571 publicou uma resenha dos diversos métodos de solução
tratados na ]iteratui a: algolitinos exatos, métodos heurísticos e algoritmos polinomiais
pala classes particulares de gratos. Nesta. resenha o autor faz deferência a 92 outros
trabalhos sobre o assunto.

Nesta nossa resenha, procuramos descrever os principais destes resultados, al-
guns já presentes na de Winter, sem, no entanto, detalhar minuciosamente cada um dos
métodos. Vamos apl'isentar a idéia do algoritmo e descrever rapidamente o seu funcio-
namento, quase sempre fornecendo exemplos ilustrativos. A escolha, um tanto subjetiva,
dos algoritmos foi motivada pelo desejo de abordar as mais diferentes técnicas aplicadas
ao problema.

É intel-espante notam que as mais diferentes abordagens já colam aplicadas ao
Proa/ema de Sfeáner em G7'u/os sem que nenhum algoritmo "bom" tenha sido descoberto.
Isso não causa surpresa já que, como vimos no capítulo anterior, o problema é ./V'P'-
completo. Na verdade, este fato tem motivado pesquisa.s no sentido de encontrar classes
relevantes de gratos para os quais o problema possa ser resolvido em tempo polinomial.
Ultimamente muitas classes de tais giafos têm sido descobertas.
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3.1 Algoritmos Exatos

O Proa/ema de SZeiner em G7u/os, como vimos no capítulo anterior, é ./V'P-completo
Assim, os algoritmos exatos que são conhecidos para o problema têm complexidade expo
nencial no tamanho da entrada.

Os métodos exatos para resolver o problema são, em última análise, algoritmos de
busca exaustiva de todas as possíveis soluções. Apresentaremos nesta seção alguns destes
algoritmos e discutiremos as suas complexidades computacionais.

3.1.1 Busca na árvore de soluções

Em 1521, Share, Foulds e Gibbons discutem inicialmente que nenhum bom algoritmo havia
sido desenvolvido para o problema o que justificava o desenvolvimento de uma estratégia
de busca exaustiva (branca and Z,ownd).

O método se baseia nas seguintes idéias

Dada uma instância do PSG(G, Z), observemos que

1. Para cada aresta e do grato, temos duas possibilidades

e ou e está em uma solução ótima e então podemos contrair tal desta e seguia
com o algoritmo;

e ou e não está em nenhuma solução ótima, e aí tal aresta pode ser removida.

2. Utilizando a idéía acima podem'íamos construir uma. árvore binária com 21Ec;l+i

vértice. Associado a cada. folha. dessa árvore binária (veja a figura 3.1) temos um
subgrafo do giafo original qu?pode ou não ser uma. solução ótima para o PSG(G, Z).
Observe que a árvore tem 21Zal folhas.

3 Percorrendo-se cada folha dessa árvore procura-mos por uma solução ótima do pro
blema.

Observe que o tamanho dessa árvore cresce exponencialmente com o número de
destas do grato e, portanto, se torna inviável criar toda a árvore se o grato não for
pequeno. Além disso, temos l .EG li possíveis permutações na ordem em que as giestas
podem ser escolhidas. Assim temos l.E(7 11 possíveis árvores distintas a verificar por uma
solução ótima 1111 Como a busca em algumas dessas árvores pode ser mais produtiva
no que nas outras, os autores sugerem então um algoritmo que corta (bownd) alguns
caminhos improdutivos, eliminando dessa forma alguns dos 'galhos' daquela árvore de
tamanho exponencial. Para a escolha da aresta a ser utilizada em cada passo (branching),
os autores sugerem também uma heurística.
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Figura 3.1

Branching

A heurística sugerida pelos autores a fim de escolher qual aresta utilizar pal'a o ó7'ancÀá7zg,

isto é, para gerar dois ramos na árvore, está nas seguintes funções peso definida nos
vértices obrigatórios do grado:

e to* : Z -
«,'(«) : {c(e) : e € -r(«)}

e w+ : Z ---.} &

w+(u) := peso da segunda menor aresta que incide em v

e p: Z --tR
P(«) : «,'''(«) «* («)

Intuitivamente, a função p indica para cada. vértice de Z o grau de "facilidade"
para decidir qual aresta do grado deve atingi-lo. Isto é, dado t;, quanto maior foi p(t;),
mais fácil é a escolha da "melhor" aresta a incidir neste vértice.

No exemp]o da figura 3.2, como p(zl) > p(z2), intuitivamente, é mais fácil decidir
para zi a escolha da 'melhor' desta que deve incidir nesse vértice.

O algoritmo escolhe a cada passo um vértice para o qual a função p atinge o
máximo e então seleciona pala. o bzanchíng a atesta de menor peso incidente a este vértice.
No exemplo da figura 3.2, escolhe-se para o b7'a7zc/}i7ig a. menor aresta incidente a zi, ou
sqa, a aresta de peso 7.
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Exemplo

P(zl) = 12 -- 7 = 5

P(z2) = 7 -- 4 = 3

Figura 3.2

Depois de escolhida uma atesta. e, devemos construir os gratos G' = G e e
G" = G/e pala prosseguir a busca. Tais construções podem ser feitas de forma eficiente
conforme lõ21.

Bounding

O corte de alguns ramos da árvore está baseado no cálculo de limitantes inferiores (Z020e7

óou7 ds) para esses vértices. Se ocorrer pala algum vértice que seu limitante inferior é
maior que o valor de alguma solução já ellcontrada, então podemos descaitá-lo e também
todos os seus descendentes.

Os limitantes inferiores utilizados pelo algoritmo são apresentados e demonstrados
a seguir. Lembremos antes que

.E(z) := {. c .Ea e tem ambas as pontas em Z}

Sej;m

b: = E,.z mi«{c(e) : . c .r(o)} e
Z,: = 2:,.z mi«{c('): ' C Z(Z)R.r(«)} -mi«{c(.): e C -E(Z)}

Teorema 3 Se z* é o ua/or ázimo enlâo,

,' 2 mi«{b-, b,}

Dem: Tomemos uma solução ótima 7'* de custo z*
Z C yT*C VG.

Sabemos que T' é subgrafo de G e
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Caso 1: yT'= Z.

Em cada vértice de Z incide uma aresta de .E7'', assim para todo o C Z, e
qualquer aresta e de T' incidente a o, temos que

c(e) ã mi«{c(/):/ c .E(z) n.r(«)}
Comol.E7''l

>l: c(e) ã }: minlc(e)eeE7'+ oCZ e C -E(z) n .r(«)} - minlc(e) . C .E(Z)} b,

Caso 2: y7'* :.) Z

Para cada vértice u de Z, sabemos que existe em T' uma aresta a. incidente
a u tal que pata todo par u,w € Z, se u # t; então a. # a.. Claramente,

c(«,) 2 mi«{.(e) : . € /(«)},

e portanto,

>l: '(««) 2 >1: n.{«{c(e)
oCZ ueZ

e € -r(«)} :

Assim, z* 2 minlbi, b2} 0

Na figura 3.3 vemos exemplos em que um dos limitantes coincide com o valoi-
ótímo.

Figura 3.3

Na figura 3.4 ilustramos a execução do algoritmo para um exemplo. Observe que
os vértices da árvore foram numerados de acordo com a ordem em que foram analisados.
Os vértices assinalados com um X possuem limitante inferior maior que o valor de uma
solução encontrada.
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Exemplo da execução do algoritmo

s=o "\'
LB'à~15

contrai ab

Z

LB +,;'íl

b

25

C30

0

7
emove eh

sÇA

7
ren.o« .hg

9H$
tB/à 13

7

remove ab, /

r contrai eh

L

ZB,é\12

contrai eh,g

4
S:7

LB : ll

contrai ab,/

;:;'\5
rn . in

7
lemawe abfegh

7'

11

rena ove

"-t''i 'ó.C.ph

's : ii'"'.x6
ÉB :8

üblsh , c

s\:Ao

LBÉ\16
7

q . \íajn,. r]a C,l]..,.;. ,+..,]u yLt-v wu u wx

LB : valor do melhor limitante inferior da. solução anual

Figura 3.4: Algoiitmo de Busca. na árvore de soluções
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3.1.2 Enumeração explícita

Hakimi foi em 1971 1281 um dos primeiros a estudar o Proa/ema de Steiner em G711/os.

Nessa publicação pioneira Hakimi discute alguns dos casos particulares vistos no capítulo
anterior e observa como este problema se relaciona com outros da Teoria de Grados.
tais como, proa/ema da cobertura mt'mima, proa/ema do c07Üunt0 7zdependente marina,
p7'0ó/ema do c/{gue m(ázimo e outros.

O autor sugere em seu artigo um algoritmo para resolver o prc'blema. Na verdade,
dois algoz'lemos são apresentados, porém o segundo é um melhoràmentcn do primeiro (que
aqui apresentamos). Nas suas considerações finais, o autor atesta que utilizando-se o
algoritmo, o número de possibilidades que são testadas até obter uma solução ótima é
muito grande para instâncias cujo conjunto Z de vértices obrigatórios tem mais de 9
vérti ce.sr

O algoiitmo de Hakimi pode ser descrito da seguinte forma

1. Para cada W Ç yG tal que W a z calcule uma. árvore geradora mínima de alWI

2. Tome como solução a menor entre toda.s essas árvores.

É fácil ver que este algorittno tem complexidade polinomial em l Z l e exponencial
emjl'G- zl.

De fato, se denotaimos por t(k) o tempo para calculei uma árvore geradora
mínima pala um glafo com k vértices, então o tempo total gasto T pelo algoritmo pode
ser assim calculado:

*' 1 1: , -.1 i;s : í I'.

'«' »ll ' --l rs: $ 11
Z(l Z l)21Va'zl

Portanto, o algoritmo não é computacionalmente eficiente.
uma simulação de sua execuçã.o.

Veja na figura 3.5

Usando o mesmo princípio, La.w]er descreve, em 1341, um a]goritmo po]inomia]
em l Z l e exponencial em l VG -- Z l que enumera. todas essas árvores. Como.veremos,
em certos casos este algoritmo é mais eficiente que o a-nterior.

A idéia de Lawler consiste em construir a partir do grato dado G, um grato
completo (sobre o mesmo conjunto de vértices) e uma função peso p : .EG .R que
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Exemplo: Considere o grado G abaixo, onde Z = {b, c, e,g}
de urna árvore geradora mínima. de CIZ U U''l temos:

Denotando pol P(W) o custo

p(é) +.« (no:esta)

P({«})
P({/})
P({d}) = 64
P({À})

P({« /}) 37

P({« > .} ) 18«
P({., d} ) 52

P({/, À} ) 32

P({. d}) 45

P({d, Ã} ) 39

P({«, /, h} )
P({a, /, d}) = 31
.P({a, d, À}) = 25
P({d, A, /})

P({., d, À, /} )

Figura algoritmo de enumera.ção explícita
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associa cada aresta uu a distância de u a o em G. Sabemos que essa função peso respeita
a propriedade euclidiana, ou seja, para quaisquer vértices u,ü, w C y

P(u«) $ P(u«,) + P(w«)

Lawlel mostra, então, que se a função custo respeita a propriedade acima o
número de vértices facultativos a serena investigados pode ser reduzido. Discutimos esse
fato na proposição abaixo.

Prados\çâo l Dado um grato caiu,preto H em que Q fuRGão peso p : EH ----+ IR é ta\ que

.í. p(e) 2 0 Ve € -EH

2. P(u«) $ P(«:«) + P(.«) Vu,«,.« € }'.#

então gua/qHe7' qKe sda Z Ç V-#, o PSG(.H, Z) tem uma se/t.çâo com no máaámo l Z
p'"-*'' fac«tt«ti«s.

.2

Denl: Tomemos uma solução ótinaa T para o problema com um número mínimo de
arestas.

Seja-n
g :
# := minlgiau(t,) em T
g := minlg-a--(«) em T

z},

Sabemos que a solução ótima 7' é árvore pois a funçã.o peso é positiva, e portanto

q+lzl-i ç.+lzlv
2 ' (*)

Mas, y 2 1, pois todo vértice obrigatório deve ser atingido e = 2 3, pois no caso
contrário, como a função p respeita a. métrica euclidiana, teríamos uma solução ótima T'
com .E7'' l< .ET 1. Logo

q+ l z 1 -1 a: !g:!4..g ,
donde q $1 Z l --2

D

A pioposlção acima nos sugere o seguinte algoritmo de enumeração explícita
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l a partir de G construa G' completo em que o custo de cada aresta corresponde à
distância. em G entre os vértices liga.dos por essa aresta (tempo necessário O(l VG;

2. resolva o PSG(G', Z) encontrando uma solução ótima T';

3 a partir de T' reconstruo uma solução para G, expandindo os caminhos mínimos de
G para cada aresta de T'

Se Ti é o tempo para executar o passo (1), T3 o tempo para executar o passo (3)
e t(Ê) o tempo para calcular uma árvore geradora. mínima de um grato com k vértices, o
tempo total T gasto por este algoritmo é

h+

z(l z 1) + t(l z l +l)l l I''a,
7 .

*:'' ,,l : l *
Logo,

':«*«*'$1'1 1' ',
Como sabemos que o passo (1) pode ser executado em tempo polinomial (vda,

por exemplo j161), e ainda que o passo (3) pode ser executado de forma eficiente através da
escolha de uma estrutura adequada, ente.o a. complexidade do algoz atino é dominada pela
expressão do passo (2). Como era de se espetar, o algoritmo de Lawlel é mais eficiente
que o algoiitmo descrito poi Hakimi, quando

zl-2 alva - zl,
ou sqa,

zl< lval+2

O segundo algoritmo para o problema descrito por Lawler no mesmo texto é
baseado em progra.mação dinâmica. e será. discutido na. próxima seção.

3.1.3 Algoritmo baseado em Programação Dinâmica

Dreyfus e Wagner sugeriram em jlll um algoritmo pa.ra o Proa/ema de Ste ner em G7u/os
baseado no princípio de programação dinâmica.
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O princípio geral desta abordagem consiste em construir soluções ótimas de sub-
problemas de tamanho cada vez maior a partir de soluções ótimas de subproblemas me-
nores, até atingir uma solução ótima para o problema original. Aplicando tal idéia ao
Problema de Steiner em Gratos, Dreyfus e Wagner conseguiram um a]goritmo po]inomia]
em l T''(; l e exponencial em l Z 1 . A versão do algoritmo que veremos aqui foi modificada
por Lawler em 1341. Sem perda de generalidade, podemos supor que o grato G e a função
c com que estamos lidando são como na seção anterior (em que o custo de cada atesta
corresponde à distância entre os vértices em que esta incide).

A ideia se baseia no fato de que construindo-se soluções para o problema aplicado
a conjuntos de tamanho 1,2,.. .,l Z 1 --1 podemos obter relações que nos permitem
combinar tais soluções e obter uma solução ótima para PSG(G, Z).

A seguir detalhamos um pouco mais o algoritmo

Seja é # .K Ç Z, u C vG /\' e denotemos por

Tsp(-K + «)
TSFa (-K + U)

custo de uma solução ótima pala .PSG(G, /{ + u).
custo de uma solução ótima como no caso anteiiol com a restrição adicional
que o vértice u tenha grau pelo menos 2.

Com a. restrição adicional de o vértice u não ser folha, podemos obter uma relação
pa.ra Tapa (/( + u) a partir de TSP da seguinte foi'ma.:

TsF2 (-K + ") - .(gl:xlTsp(-K' + ") + Tsp(X' - X'' + u)}. (*)

Resta apenas obter uma relação semelhante para TsP(/{ + u) e poderemos aplicam
o método a partir de conjuntos pequenos e atingir Z.

Vamos analisam todos os casos pa.ra. um vértice u em uma solução ótima T' cujo
c«sto é TsP(-K + «):

1. grau(u) ? 2 na ár-re T*
Nesse caso, TSP(-K + U) = TSFa (.K + U)

2. u é folha na árvore T'''
Aqui temos duas possibilidades quanto ao vizinho u de u na árvore T*

(a) « « Z
Como u e t; são vértices facultativos, grau(t;) 2 3 em 7''. Logo, TSP(-K + u) =
C(UO) + TSP2 (.K).
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(b) « c z,
Nesse caso,

Tsp(.K + u) = c(u«) + Tsp(.K)

Juntando os casos (1) e (2) , obtemos

Tsp(.K + ") - Óg=, {TsF2 (/T + "), .iZiik {c(-) + Ts,(.K)}} . (**)

As equações (+) e (++) juntas com a coi)venção de que Tsp(é) = 0 (coi-"ponde a

urna árvore vazia), fornecem un] meio de computar uma solução ótima com custo TsP(Z).
Vamos analisar a complexidade computacional deste algoritmo.

A relação (+) tem sua complexidade TI a.ssociada. a. todas as possíveis escolhas
para u, /{ e /T', ou seja, temos l VG l escolhas para u e para cada vértice de Z u temos
três escolhas possíveis (-K', /{ -- .K', Z -- /í'):

Ti $ 0(lV''Cl3i'i)

A comp]exidade T2 associada a (++) está ligada a todas as possíveis escolhas para
tz e /{ e a minimização de todas as possíveis escolhas para t;:

yGl21zllyG
o(l val'21'i).

Assim, a complexidade T desse algoiitnlo é O(l T''G l 31zl+ yG l2 21zl+ l yG l3)
lembrando que o último termo (l VG l3) é o tempo necessário para a construção do grato
de distâncias. Observe que o algoritmo resultou polinomial em l yG l e exponencial em
z l

3.1.4 Abordagens usando Programação Inteira

Diversos autores sugerem a formulação do PSG(G, Z) como problema de programação
inteira (ou 0-1) e combinado com algum tipo de relaxação linear pala obter limitantes
inferiores na busca de soluções. Alguns dos trabalhos onde encontramos tal abordagem
são l41, 151, 1361, 1401 (que usam relaxação de Lagrange para obter os limitantes) e jll (que
usa um procedimento de "geração de linhas"). Vamos discutir as várias abordagens de
forma geral aprofundando-nos nos trabalhos acima citados.

As abordagens que utilizam Progranaação Inteira são baseadas nas seguintes idéias
gerais :

37



l Formula-se o problema a ser tratado como um problema de programação 0-1
Min E..Z. c(e),(e)

Í .'iia 5; bi
-l .4,, = &,
1 «(.) c {o, i}

s.a

2. Relaxa-se o problema obtido para um problema de programação linear substituindo-
se as restrições de integralidade pelas restrições z(e) Z 0 e a(e) $ 1 Ve € -EG e
então resolve-se o novo problema. Na verdade, do ponto de vista teórico existena
algoritmos polinomiais para resolver um problema de programação linear, porém,
na prática, por enquanto o algolitmo simplex (exponencial no pior caso) continua a
ser utilizado por apresentei tempo médio melhor que aqueles (veja ISll).

Se a solução ótima aç* do problema lelaxado for inteira, então z' é solução ótima do
problema 0-1. Caso contrário, podemos tomar r' tal que

3

-'(e) : r,'(.)l, Ve € .EG

neste caso, cz' é um bom limitante para algoritmos de busca exaustiva (b?'anca and
bound)

D

Vejamos a seguir alguma.s das formulações sugeridas na. literatura para o P70Z)/ema
de SíeÍner e os respectivos linlítantes.

Primeira formulação

A primeira folnaulação que apresentamos encontra-se no livro de Minoux 1401 e é devida,
segundo o autor, a Claus e Maculan. Para obter essa formulação, considere dada uma
árvore T de G tal que VT a z. Além disso, tome um vértice s C Z, considere-o colho
raiz desta árvore e oriente as giestas da. árvore saindo de s e caminhando em direção às
suas folhas. Veja o exemplo na figura 3.6.

Observe que, na árvore dirigida T' assim construída, existe um caminho dirigido
de s até cada um dos outros vértices de Z.

Tome o grato dirigido G' obtido de G trocando-se cada aresta uu por dois arcos
(um em cada direção) com o mesmo custo que uo tinha em G. Se tomarmos um vértice
s C Z o problenaa então se reduz ao de a.char capa.cidades z'(e) C {0, 1} que devem ser
atribuídas a cada arco de tal foinia. que um fluxo de valor l possa ser enviado de s a cada
um dos outros elementos de Z e que minimizem E..Za, c(a)]ç(a) (vda a figura 3.7).

Para formular a idéia da existência de um fluxo de s aos outros vértices de Z
usaremos algumas definições :
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Figura 3.6

Figura 3.7
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e para cada vértice u C Z -- {a} seja b" um vetor indexado por VG' assim definido

, .se to = t;;

, .se 'to = -s;

,cc.

e para cada vértice o C Z -- {s} seja p' um vetorindexado por EG (representando
um fluxo de s a u).

e seja .4 a matriz de incidências do grato dirigido G'

Com isso o problema pode sei formulado da seguinte forma

MÍ" E..ra, c(«),(a)

ÁP'- b'
P' $ a
p' Z o

, v« c z - {.}
, Vo € Z -- {s}

s.a

2 C {0,11lzal

O sistema de equações é para garantir que para cada u C Z -- {s},
de valor l de s a o.

p" é um fluxo

O autor não demonstra os limitantes que podem ser obtidos quando relaxamos
alguma das equações ou inequações que definem o sistema no estilo de relaxação de La-
grange, porém aârma que os resultados obtidos sã.o muito bons: limitantes com apenas
5% de eito. Afirma, porém, que a qualidade dos limitantes cai sensivelmente quando o
tamanho do problema cresce (50 a. 100 vértices).

Segunda Formulação

Em 1984 Beasley l41 apresentou uma formulação basta.nte semelhante a que descrevemos
acima:

Escolhemos um vértice u C Z e considera.mos para cada atesta e e vértice u C Z,
« # ":

.(.)

y'«

l
0

l
0

se e está na solução ótima
caso contrário;
se na solução ótima a aresta e está no caminho dirigido de u até u
caso contrário.
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Com essas definições o problema pode ser assim formulado

Mán E..Z. c(«),(a)

,(e) 2: y- Vu C Z - {o},V. € .EG
Z 1 -1 S; E..Za «(e) $ 1 }''G l -l

existe um caminho dirigido entre u e tz para todo u C Z
(expresso em termos das variáveis y)

s.a {«}

«(e) C {0, 1}

Que pode ser lido como

1. todo vértice de Z deve ser atingível a partir de u e

2. o número de destas na solução ótima deve ser pelo menos
com os obrigatórios) e no máximo yG l --l

apenas

Re[axando-se a primeira inequação de forma ]agrangeana obtemos, utilizando o
chamado procedimento do subira.doente, limitantes inferiores para lealizai buscas mais
eficientes na árvore de busca da solução.

Beasley fez unia implelalentaçâo de seu algoritmo em computador e resolveu o
PSG pala instâncias com até 100 vél.vices e 200 a.Festas.

[Ferceira ]i'ormu]ação

Beasley ISI, o mesmo autor da formulação anterior, desenvolveu em 1989 uma nova abor-
dagem e melhorou seu algoritmo, chegando a resolver instâncias do PSG(G, Z) cona até
2500 vértices e 62500 arestas.

Apesar de a utilização de equipan)entos distintos nos dois artigos não peimitii
uma comparação mais adequada (em 1984 o autor utilizou um CDC 7600 enquanto que
em 1989 um CRAY X-MP), deve-se reconhecer que o algoritmo mais recente apresenta
diversos melhoramentos:

l Implementação de vários resultados de redução do tamanho da instância (que dis
cutiremos na seção 3 deste capítulo), devidas a. Ba.lakrishnan e Patel l21.

2 Melhoramento do ]imit,ante inferior, obtido através de uma formulação baseada no
Proa/ema da .4rt;ore Gerado?a .A/z'mima de um grato.
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A idéia da formulação pode ser descrita como vemos a seguir
construa a partir de G um grato G' = (yG', .EG') onde

yG' := VG U {t;o},
EG' := .EG u {o.u

Escolha w em Z e

«o g yG,
« C V''G - Z} U {«ow}

e tome a(') - 1 :(') caso contrário.

Figura 3.8

Resolve-se, então, o probletlla. de determinar uma. árvore geiadola mínima. T' de
G' (veja a figura 3.8) com a lestriçâo adicional de que em T' todo vértice facultativo ligado
a. uo tenha grau ]. Chamaienaos ta] pioblelna. de a?z /{ar.

É fácil ver que uma solução ótima para o problema auxiliar aplicado a G' tem
o mesmo valor que uma solução ótima de PSG(G, Z) e também, que a partir de uma
solução de um dos problemas obtemos a solução para. o outro.

Assim, a formulação pode sei descrita como

.Mi« E..z. .(«),(«)

{e C -EG' ; z(e) = 1} define uma árvore geradora de G'
.(uoo) + a(t,«,) $ 1 Vu C yC; - Z, V.« C }'G
«(.) C {0, 1} Ve C -EG'

s.a

A segunda inequação é pala gal'anuir que na solução ótima os vértices faculta-
tivos ligados a t;o tenham grau 1. E fácil também obter uma formulação em termos de
inequações [ineaies pa.ia. a primeira. iestiiçã.o. O ]imitante inferior obtido quando a se-
gunda inequação é re]axada. no esti]o ]a.grangeano, permitiu ao autor obter os melhores
resultados da literatura quanto ao tamanho da instância resolvida.

Quarta formulação

Essa formulação foi obtida por Anexa jll em 1980 e de certa forma é a que mais se
aproxima dos resultados que obtivemos em nossa. abordagem poliédrica (discutida no
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próximo capítulo)

A ideia do autor consiste em considerar todos os cortes que separam vértices
obrigatórios no grato G. Seja z(e) um vedor de 0/1 indexado pelas arestas do grato. Se
cada corte tiver pelo menos uma de suas arestas na solução a, ou seja, uma aresta e tal
que a(e) = 1, então 3 induz uma solução viável para o PSG: um subgrafo conexo que
contém o conjunto de vértices obrigatórios.

A formulação é descrita a seguir. Sejam (,a, O2, . . . , OP os cortes de G que separam
vértices obrigatórios. Para toda atesta e C .EG e k = 1, 2, . . . , p tome

l se e € Ok
0 ca.se contra.rio

Assim, o problema pode ser formulado como

Min E.., c(e),(e)

E CEG «.A«(e) Z I

«(') c {o, l}.
s.a

E fácil ver que uma soluça.o para. o problema. acima proposto é solução ótima
do PS(7(G, Z). No entanto, o número total de tais cortes cresce exponencialmente com
o tamanho da instância, e, portanto, não podemos resolver o problema com todos os
cortes. Aneja sugere, então, uin procedimento de "geração de linhas"(geração de cortes)
que escolhe quais cortes incluir no sistema.

Para isso o autor introduz a idéia de cobertura não redundante. Cada solução
# =(ai, =2, --.,alZal) do problema pode ser associada a um conjunto J := {e : a(e) # 0.}
Chamaremos J de cobe7'fura do problema« Uma. cobertura J é nã0 7'edwndanfe se nenhum
subconjunto plóplio de J é também uma. cobertura.

Assim, tome J = {ji,.j2, . - . ,.jk} uma cobertura não redundante associada a. uma

solução viável do problema e obtenha uma. matriz .4,xt (restrição da matriz .4,xk)

l se o corte á contém a aresta .j
0 caso contrário.

Observe que tal matriz pode ser transformada, atra.vés de permutação de suas colunas,
em
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Assim, J induz uma base para o sistema. Podemos então observar que uma
condição necessária para que exista uma solução viável melhor que a solução a; é que:

}:'j Z l
j€Q

onde Q = {.j (7a.4j -- c(.j) > 0} e Oa é o vetou. de custos associado às variáveis da base
induzida pol J

Ou seja, se Q = é temos uma solução ótima. Tais .observações nos levam ao algoritmo

1. Tome qua]quer solução inicia] a e associe a e]a sua cobertura não redundante J

2. Se o conjunto Q descrito acima for vazio, podemos parar e J nos dará uma solução
ótima. Caso contrário, inclua a restrição EÍ.e #(.j) Z l no problema e volte a iterai
o processo.

Anexa descreve em seu antigo os vários procedimentos pala obtenção do conjunto
O, o procedimento de geração de linhas de forma. mais detalhada e ainda uma heurística
pala acelerar a convergência.

Os resultados por ele obtidos demonstl'am que o algoritmo se torna pouco eficiente
com o aumento do tamanho do problema: dos 30 problemas com 40 ou 50 vértices testados,
apenas 14 terminaram em l minuto de processa.mento. Em contrapartida, várias das
instâncias resolvidas, mesmo com a. relaxa.çâo linear, o a.utor obteve solução inteira. O
pr(5prio autor qualifica. seus resultados computacioiia,is como pouco satisfatórios.

3.2 Métodos heurísticos

Colho vimos no capítulo anterior, Kalp em j311 provou que o PSG é ./V'P'-completo,
mostrando de celta forma, que o mesmo tem uma. ingrata.bilidade inerente. Porém. como
dizem Garey e Johnson j191, muitos destes problemas são interessantes e importantes
demais para nos contentarmos com uma resposta do tipo: "Não sei resolver"

Os algoritmos exatos que vimos na seção anterior, têm complexidade exponencial,
o que inviabiliza a sua aplicação prática a problemas de grande porte. Neste contexto,
muitas vezes é importante apresentar algoritmos rápidos que nos dêem respostas próximas
da solução ótima, assim como garantias de quão próximas elas estão. Descrevemos a
seguir, alguns métodos heurísticos para o PSG e discutimos em cada caso a proximidade
da solução heurística com relação à soluça.o ótima.
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3.2.1 Heurística de caminhos mínimos

Takahashi e Matsuyama em lõ41 desenvolveram um algoritmo de complexidade O(l Z ll V l2)
para o PSGTG,Z) que garante um limitante para a razão entre o valor devolvido pelo al-
goritmo e a solução ótima.

A seguir descrevemos o algoritmo

l Escolha arbitrariamente um vértice u C Z, e tome uma árvore contendo apenas o
vértice u.

2 A cada iteração, acrescente um novo vértice obrigatório à árvore T escolhendo aquele
ligado a T pelo menor caminho possível P. Então tome 7' := T + P

3. Se yT a z pare e retorne T

Para se determinar a cada. passo do algoritmo o vértice mais próximo da árvore T
podemos, no início, usam o algoiitnlo de Dijkstra j101 pa.ra cada vértice de Z e então llaanter
uma tabela que vai se atualiza.ndo a. ca.da. iteiaçã.o. Usando-se o algoritmo de caminho
mais curto para cada vértice obligatóiio temos complexidade total de O(l Z ll V l2) que
é o termo dominante da. complexidade do algoritmo.

E clamo que tal heurística não leva sempre à solução ótima (observe a águia 3.9)

Passei-nos a analisar quão próxima a soluça.o heurística pode estai da. solução
ótima. Pala. isso, definimos OT.7MO como o valor da solução ótima e ,4PROX o valor
aproximado obtido pela heurística. A seguir provaremos que

a:#w . , r: . :L)
or-rwo ' ' y l z l/

Para delnostrarmos este resultado vejamos antes algumas notações

e Z denota a árvore da {-ésima iteração do algoritmo;

e Pi denota o menor caminho entre um vértice obrigatório t;{ C Z VT. e 7};

. êi(Z-:,o{) {c«.Z.(P,) : «{ C Z - }'T,--}

Com isso, .4.PROA xl:ll: õ. (n-- , «:)

Teorema 4 Para todo gru/o G = (yG,.EG) e Z C yG, l Z 1> 2,

$w : , (: - ü)
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solução ázima solução dada pela heurística

Figura 3.9
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Dem: A cada íteração á do algoritmo, tendo T..i, o vértice u{ é escolhido em Z -- yTi.i
de tal forma que este seja o vértice obrigatório mais próximo à árvore T.-i. Assim,

ê(Z--, «i) $ di.t(«, «,) Vo C }''Z.i, V«, C Z - V'Z-i (*)

Observe que dada uma. solução ótima, obtemos uma enumeração dos vértices
obrigatórios do grato ao percorrem essa árvore eln pré-ordem (veja a figura 3.10).

8

+9'

10' +
13

11 12
Figura. 3.10

E fácil ver que dada uma enumeração ui, t;2, . - - } ulzl, o custo total do segmento
da árvore que leva de ui a oj é igual a dist(zii+j) em G (caso contrário, obteríamos unia
árvore de custo menor).

Assim, dã't(«:, «,)+d{.t(«:, «;)+. .+dist(ulzl-l, ulzl)+dãsZ(olzl, ui) = 2 0T/.A/0

Mas, pela observação (#) temos que
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APROX i:l:l; õ(z-- , «.)

EIZl: ai.t(«,u, ",m--: ) (**)

2 0r.rMO - dist(«*, «.+- )

2 0TIMO maxi:i ,2,-.,lzl-i { di.st(uk, ok+i) }

É 20T/Àí0 20T}MO
lzl

, or'"'o (: - Ü)
No ponto (++) devemos observar que existe uma permutação conveniente dos

vértices que galante a inequação. O a.utoi cita como exemplo dessa técnica o trabalho de
Rosenkrantz 1481.

D

Cabe observar que esse limite é justo, no sentido de que existem instâncias do
problema pala as quais o algoiitmo dá. uma. solução aproximada tal que

$w -,l« h)
Observe a figura 3.1 1

Neste caso, OT/MO =1 Z 1, mas o algoz'limo pode devolvem .4P,ROX 1)

Figura. 3.1 1
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3.2.2 Heurística de árvore geradora mínima

Uma outra heurística para o problema, com um limite melhor do que o alcançado pela
heurística da seção anterior, foi obtida por Kou, Markowsky e Berman em 1321.

A idéia dos autores pode ser descrita como vemos a seguir

l Considere inicialmente o grato completo GI = (yGI,EG:) com VGi = Z e uma
função cl : -EGi ---, n onde ci(uu) = dista(u,o), Vu,t, C yGi;

2. Encontre em Gi uma árvore geradora TI de custo mínimo;

3. Construa um subgrafo T de G estendendo cada aresta uo de h a un] caminho
mínimo de u a u em G;

4. Tome uma árvore geladoia. naínima. 7'' de 7' (observe que T pode ter circuitos)l

5. Elimine de T* as folhas que não sã.o vértices de Z

Observe que o algoritmo é rápido, pois o passo (1) requer tempo O(l Z ll yG I')
j161, o passo (2) re(quer O(l Z I') 1331, o passo (3) requer O(l Z l) (basta que utilizemos
uma estrutura de dados conveniente pala. armazenar os caminhos mínimos no passo (1)),
o passo (4) requer O(l VG I') e finalmente o passo (5) requer tempo O(l yG 1). 0 passo
(1), portanto, é o que domina a complexidade computacional fazendo com que o algoritino
seja O(l Z ll VG I') . Observe um exemplo da execuçã.o do algoritmo na figura 3.12.

Observe no exemplo da águia 3.12, que se no passo (2) tivéssemos escolhido outra
árvore geradora mínima a heurística não levaria a uma solução ótima. Veja na figura 3.13
que já no passo (3) obtemos uma solução cujo valor é 18 apesar de o valor ótimo sei 16.

Vamos novamente definir OT/.A4'0 para o valor ótimo e .4P-ROX pala o valor
devolvido pelo algoritmo.

Teorema 5 Z)'do G = (yG, .EG), c : .EG - l/G , l Z 1> 2,

(: - ;) ,
onde t é o número de folhas de uma árvore correspondent.e a uma solução ótima

Dem: Seja T uma solução ótima para PSG(G, Z) com t folhas. Como na demonstração
do teorema anterior, observamos que podemos construir em T um passeio fechado C' tal
que cada folha só aparece uma vez e cada aresta de T é visitada duas vezes. Basta, para
isso, tomar uma folha como raiz da árvore e enumerar suas folhas na ordem em que elas
aparecem em pré-ordem. Observe a figura 3.14.
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Figura 3.12

Figura 3.13

Figura 3.14

7
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Com uma tal enumeração tome C' o passeio fechado formado em 7',

PÇf\, jàpÇ.fa, fà. .. p(j.-\, f-àp(ft, j\),

onde /],/2,'''' /t são as folhas de 7' e P(/.,/J) éo caminho que liga /. a/J em 7'

Eliminando de C' um caminho entre duas folhas que tem custo máximo, obtemos
um passeio C" tal que

.«.t.(a') c«to(C') «,-(c«.tolo(.A , /.+-)} )

.«.{.(c') - "?K

'«'.m (:

Mas, pela construção do algoritmo,

cust.(C') ? cu'Ío(ár«re ge-'adora mínima de G-) 2 .4PROX

Portan to ,

APROX .«.'.m(,
,o'"'' (:

D

Neste caso também, o limite é o melhor possível.
gratos da figura 3.15 temos

gH-,(: ;)
Observe que pala a classe de

3.2.3 Heurística de contração

No artigo de Winter 1571 estão descritas algumas outras heurísticas que são pequenas
variações das descritas nos itells a.nteriores. A que veremos a seguir, no entanto, devida a
Plesnik 1461, trabalha com árvores geradoras mínimas e conotações de gratos.

Antes de descrevermos a idéia do método vejamos algumas definições

Dado u C Z, oto C-.E(7 e I' > 0 dizemos que o vértice zo está na vizinhança
de o de raio r se c(ozo) $ r. Se c(uto) > 1', definimos um ponto novo na aresta uto
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Ã'lzl

ctzsZo 2

Figura 3.15

e também dizemos que está na vizinhança de D de raio I'. Denotaremos este conjunto
de vértices e pontos nas arestas poi N«(r). No seu artigo Plesnik não distingue se uma
vizinhança "ultrapassa" ou não un] vértice facultativo. Winter, em sua resenha toma esta
restrição visando, nos parece, ir de encontro com a.s características do problema. Observe
na figura 3.16 os pontos novos que sulgil'am.Jio giafo.surgia'amploe

Observe os pontos novos que surgiram no grifo para Nu(3)

Figura 3.16

Duas vizinhanças Nu(rl) e .N«(r2) são adjacentes se tiverem algum vértice em
comum ou c(uto) = ri + r2 e nesse caso diremos que estas têm o mesmo ponto na desta.

Uma classe de vizinllanças C, para o problema é definida como o conjunto
de todas as vizinhanças de vértices de Z, sendo que duas vizinhanças adjacentes são
transformadas em uma só. Observe na figura 3.17 a classe de vizinhança C3.

Dada uma classe de vizinhanças C, podemos obter um grato contraído G' a partir
de G seguindo os seguintes passos:

1. 0 conjunto de vértices VG' é obtido contraindo-se cada vizinhança em C, a um

52



4

V
<

único vértice que é colocado também em Z;''tlB'vértices facultativos que não estão
contidos em nenhuma vizinhança de C, são também inseridos em yG'

2. As arestas de G' e seus custos são dados pelas regras a seguir. Dada uma aresta uu
de G, considere:

(a) se z& e u não estão em nenhuma vizinhança de C,, a atesta uu é inserida em
EG' com o mesmo custo que tinha em G.

(b) se u está em alguma vizinhança e u não está, a aresta é incluída e

««z
c(-) - , « C Z

(c) se tz e o estão em vizinhanças de C, , a aresta é incluída e

.(««)

.(..«) ,

c(tzu) -- 2r

« g z,« « z
u C Z, u # Z ozz u gl Z, u C Z
l&C Z,o C Z

.'(««)

(d) Elimina-se do grato todas os laços.
apenas a de menor custo.

Das arestas múltiplas podemos deixar

Observe o exemplo na figura 3.18

O método de Plesnik está descrito a seguir

1. Determine a aresta de menor custo do grifo que incide em um vértice obrigatório.
Seja r seu custo. Construa C, = (Ot,O2,...,Ok). Construa árvores geradoras
mínimas para cada Z n ai. Observe que cada uma dessas árvores têm custo menor
ou igual a 2r(l z n c?i l --l).

2. Construa a partir de G e C, o grato G' contraindo-se C,
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»í/i>a'; l

Figura.3.18

3. Se G' tiver apenas um vértice pane. Caso colltrá.rio, obtenha 7'' aplicalldo o nlesino
processo lecursivamente.

4 Obtenha de T' uma árvore ])ara G, expandindo os vértices que representa.m vizi-
nhanças das suas árvores geradoras construídas no passo 1. A expansão poderá
adicionar ao custo da árvore um valor não superior a 2r(l Z l --l).

Observe um exemplo da execução do algoritmo na. figura 3.19

O algoritmo tem complexidade O( l yG l3) desde que nenhum dos passos descritos
exige tempo maior que O(l VG I') e a recursão é executada no pior caso O(l yG 1) vezes
(pois em cada iteração pelo menos um vértice será englobado em alguma vizinhança).

Para estudarmos o comportamento da solução obtida pelo algoritmo devemos
fazer algumas observações:

Lema l Sda T' a árvore oZ}Z da 7'ecus'siuamenZe. O t;a/07' da se/tição T oZ)t da pe/o algo
ritmo é tat que

cu.to(T) $ c«.Í.(T') + 2,(l Z l -l)

D
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míhi7no = 2

expande Oi n

''\.» e

mínimo = l

e pa7zde

Figura 3.19
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Para verificarmos o lema basta observar que se o custo de uma aresta que liga
vértice obrigatórios em T' é k, para obter a árvore T, o custo da aresta correspondente
é, no máximo, k + 2r

Lema 2 Sda 7'' uma se/ração ól ma de PSG(G, Z) e 7'"
Bata,o

uma solução ótima de PSG(.G' , Z' )

c«.t.(r') z cu'to(T") + (l z l -l),,
e se l Z' IZ 2

c«;z.(r') ? '«'t.(7''')+ l z l ,.

D

A demonstração segue por indução no número de elementos de C,

Utilizando estes dois lemas obtemos um ]imite pa.ra o valor da solução obtida
através desta heurística. Antes definimos como Tt a solução fornecida pela heurística na
iteração Z e Tí* a. solução ótíma do problema. desta iteração.

Teorema 6 Seja APROX o valor da solução obti.da pelo a.lgoritmo e OTIMO o ualoT
de uma solução ótima. Então

APROX
OTIMO : ''

Dem. Usando os Lemas { l vezes temos

t l
,4PROX $ «.t.(Tt) + 2 }:,{(l Z. l

lt

1)

e

Daí

OT.rM'0 2 c«.Z.(Zí') + )ll: ,{(l Z.
lt

l: 1)

c«.to(T*) + }:«i(l zi 1 -1) $ or-rMO $ ÁPRox $ -.z.(T!)
t l

lt

Observando (lue ct'sZo(Tí) $ 2 custo(Tt'), temos

OTIMO $ APROX $ 2 0TIMO

n
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3.3 Reduções no tamanho das instâncias

Os métodos de redução que estudaremos nesta seção foram desenvolvidos por Balakrishnan
e Patel l21 e revistos no trabalho de Dum e Volgenant j131 e podem ser entendidos como
procedimentos para

e deteiminal se algumas destas e vértices devem ou não pertencer a uma solução
ótima (o que permite que se fixem os valores de algumas variáveis) ou

8 identificar outras restrições que uma solução ótima deve satisfazer

Na maioria das aplicações, as instâncias o Proa/ema de Stei7zer em G7'u/os são
relativamente grandes. As reduções aqui descritas são mais efetivas quando aplicadas a
gratos com muitas arestas, porém não se aplicam apenas a estes. O PSG possui aplicações
interessantes onde o grato em questão é bastante denso ou mesmo completo. Por exemplo,
Foulds e Grahan em j171 descrevem uma aplicação prática do problema em um grato
completo. Em nossa abordagem poliédiica, também discutiremos o caso do PSG aplicado
a gratos completos.

Algumas reduções sã.o derivadas de conclusões óbvias que se tiram ao observar-se
apenas propriedades locais do giafo:

l Se G possui um vértice faculta.uivo de gia.u l podemos demover tal vértice do glafo
(lembrando que todas a.s a.testas têm custos positivos);

2. Se G tem um vértice facultativo u de grau 2, podemos demover t; do grato desde que
acrescentemos uma nova desta ligando seus vizinhos. O custo desta atesta deve sei
igual à soma dos custos das arestas que incidiam em t;;

3. Se (7 tem um vértice obrigatório t; de grau l podemos removê-lo do grato desde que
acrescentemos o vértice adjacente a. u ao conjunto de vértices obrigatórios Z;

4. Se G possui uma atesta ay tal que c(aZ/) > dásZ(a, y), esta atesta pode ser removida.
do grato. Se c(ay) = dãst(a, y) e existe um caminho de a a y que não utiliza a desta
zy, também podemos elimina-la do grato.

As próximas deduções, apesar de ainda simples, já não são tão imediatas. Justa
ficamos tais reduções com pequena.s provas.

A partir de agora, e no decoiler de toda esta seção, vamos supor que quaisquer
arestas do grato têm custos dois a dois distintos. Isso pode ser conseguido através de uma
perturbação da função custo. Tal perturbação, desde que suficientemente pequena não
atrapalha a busca de uma solução ótima.
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l Se u é um vértice obrigatório de G, ?z é o vértice mais próximo de o, w é o segundo
vértice mais próximo de u e

c(-) + ,yP.{ai.t(", ')} $ c(«'«),

então a aresta uu está na solução ótima e podemos contrai-la no grato G

Dem: Vamos supor por absurdo que a aresta tzu não estqa em nenhuma solução
ótima. Seja p # u o vértice de Z para o qual dist(u,p) em G é mínima e seja P um
caminho mínimo em G de u a. p.

Tome uma solução ótima T, considere o caminho que liga u a p em T e seja a a atesta
deste caminho que incide em u. .# := T + P -- a + uu é conexo (vda figura 3.20).

Figura. 3.20

Além disso,
E .(e) - Ec(e) c(a)+ Ec(e) + c(-)
eC.FJ eCT eCP

Mas,
c(a) ? .(«.«) 2 .(-) + di.t(u,«),

e portanto,
>: c(e) $ >1: c(e)
eCfj' eC7'

Logo, -H é solução ótima e ut; está nesta solução, uma contradição
D

2. De uma forma mais geral (cf j131) podemos observar que:

Dado um grato G e uma desta. e = =y, se existem u, u C Z tais que

dá.t(u,«) .Z(u,,) + c(.) + dá.{(y, «)

e todo caminho entre u e u em G -- e contém uma aresta / tal que

c(./') Z di.t(u, «),

então e está na solução ótima e pode ser contraída
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Dem: Seja T a solução ótima do problema. Suponhamos por absurdo que e não
está em 7'. Como u e u são vértices obrigatórios, deve haver em 7' um caminho que
liga u a t; e que não passa por e . Pela nossa hipótese, este caminho contém uma
aresta / tal que

c(/) ? dà.t(u, «).

Tome T' := 2: + P -- / onde P é um caminho mínimo que liga u a u e contém e

Observe que T' é uma solução ótima e contém e (contra nossa hipótese).
D

3 Se G contém 2 vértices obrigatórios adjacentes u e u e existe Vértice obrigatório w,
u # to e o # to tal que

c(-) ? di'Z(«,.«) . c(u.) 2 dá.Z(«,.«),

então uu pode sel removida do giafo.

Denl: Suponhamos por absurdo que toda solução ótima contenha ut;

Sda 7' uma sol«ção ótima e sd. r' := 7' - uo.

Temos, então, dois casos:

e Caso 1: u e o estão na mesma componente de T'
Tome OI um caminho mínimo de u a to e T" = T' + ai
T" é conexo e ainda

E..r« .(e) E..r c(.) c(u«) + E..a: .(e)

E..,.(.) c(-) + di.t(«, «)

5; E..r .(.)

Então T" é solução ótin)a. e ?zt, « T" (Contra.Fiando nossa hipótese)

e Caso 2: Análogo ao Caso l com u e w na. mesma componente.
D

As reduções apresentadas até agora dependem ou da forma do grato de entrada
(como as quatro primeiras que vimos) ou da função custo (como as útimas três) pala serem
realmente eficientes. E fácil obter exemplos em que nenhuma dessas reduções podem sel
utilizadas (veja a figura 3.21).

A seguir apresentamos reduções mais efetivas, que para gratos densos, independem
da função custo para diminuir o tamanho da instância tratada.
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Figura 3.21

Antes, definimos Ts(G) como a (única) floresta geradora mínima de G que é a
união das árvores geradoras mínimas de cada componente de G; e Tsr(G, Z) colmo uma
solução ótima de PSG(G, Z). Quando não houver ambiguidades, quanto a que grato
aplicamos os problema.s, usaremos as notações TP e Tsr.

Proposição 2 Sqa7n u,t; € VTsr. Se a ares a uu está em TP, e7ztão esta a7'esta deve
estar em TsT também.

Dem: Suponha que a aresta uu esteja em Ts e não esteja em 7:sZ . Então, TP -- uu tem
pelo menos duas componentes (171 e (J2, onde u C (:l e u C O2. Seja X := 1(l:i, (?21. Como
u e o estão en] Tsr, alguma a.lesta e de Tsr está em X. Mas, uo está em Ts, e, portanto,
deve ser a aresta de X com o mcnol custo.

Assim, Tsr e + uu é conexo e tem cust.o menor que Tsr, o que é um absurdo

D

Observe que podemos utilizei este resultado das seguintes maneiras

(a) Pela Proposição 2, toda aresta de Ts que liga dois vértices obrigatórios deve
estar em Tsr. Estas giestas podem ser contraídas. Aplicando esta dedução
várias vezes, obtemos uma. rede em que todo vértice obrigatório tem como
vizinho mais próximo um vértice facultativo.

(b) Ainda pela Proposição 2, toda. atesta de TP que liga um vértice obrigatório
a um facultativo estará em toda solução ótima em que o vértice facultativo
estiver. Podemos formular esta restrição através da seguinte inequação:
Se a aresta uu está em Ts, o g Z, " C Z,

z.. 2 z.., Vto c yG

A Proposição 2 trata de arestas que uma solução ótima deve necessariamente
conter. Na próxima proposição veremos resiiltados que identificam giestas que não podem
estar em nenhuma solução ótima.
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Proposição 3 Toda a sZa em Tsr que incide em dois üérlices obr gatór os deve esgar
""««,{«m.«Ze .m Tp(GIZI).

Dem: Seja e uma aresta de Tsr com ambas as pontas em Z. Suponhamos, por
absurdo, que e não esteja em Ts(GJZI). Considere as duas componentes resultantes ao
eliminar e de Tsr. Então deve existir alguma aresta e' ?é e com uma ponta em cada
componente. Tome

T' := Tsr -- e + e'

Como e nh pe'ten" a %.(alzl), então c(e') < c(e), e portanto, obtivemos «m giafo
conexo T' que contém o conjunto Z e

cu.ío(r') < -st.(Tsr)

n

A Proposição 3 pode sei lida. da. seguinte forma.

Tome o grato inicial G e a.che Ts(GJZI)
ser consideradas.

Apenas as arestas de rs(GIZI) devem

Ou seja, se o grato for completo, podemos eliminar (l , destas do giafo

O mesmo argumento pode sei usa.do para mostra.r as seguintes proposições

Proposição 4 Uma aresta e gue incide em ullz uérlÍce oó7'igafório e zlm uárt ce /acu/falido
« «tá - «/«çâ. óti«.« Ts, só s. «tá em Ts(GJZ U {«}l).

Proposição 5 t/ma aresta e q e ncÍde em dois uértÍces/acu/latIDos t; e to está na se/Kção
ótim« Tsr 'Ó '' ' "tá .m Tg(GIZ U {«, .«}l).

A Proposição 4 nos permite eliminar, pa-ra cada vértice facultativo, Z
arestas, reduzindo, então o tamanho da instância de (l l/G 1 -- 1 Z 1)(1 Z 1 --1) destas

l

Porém, para poder elimina.r tais a.lesta.s é necessário determinar Ts(GIZ U {ull)
para cada vértice u C VG -- Z, ou seja, devemos executar este procedimento l VG -- Z
vezes

A Proposição 5 exige também a determinação de Ts(GIZ U {u, tola) e nos permite
eliminar no máximo l aresta. Ou seja, para todos os pares de vértices facultativos devemos
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executar o algoritmo para determinação das correspondentes Tg (l yG -- Z 1 (1 yG -- Z l
--l) vezes) para diminuir o tamanho do problema de, no máximo, uma aresta de cada vez.

Observe que os procedimentos de redução podem ser executados várias vezes,
e quando se reduz um grato podem ser geradas oportunidades para se aplicam outras
reduções.

Balakrishnan e Patel em l21 obtiveram em testes com grados relativamente espar-
sos percentuais médios de redução de até 43,5 % no número de arestas desses gratos. Eles
observam que as reduções das Proposições l a 4 tendem a ser mais efetivas quanto mais
denso for o grato.

3.4 Casos polinomiais

Como vimos na dedução do capítulo anterior, o P7'0b/ema de Steiner em GT'u/os é .ATP.
completo até mesmo pala glifos planaies e bipaltidos. Porém, é clamo que existem classes
de grifos para os quais o problema se toma fácil: Se G é uma árvore, é fácil obter uma
solução ótima em tempo linear en] l yG-- Z 1. 0 diagra.ma. da figura 3.22 será completada
neste capítulo com os resultados que veremos.

O objetivo dessa seção é aplesental alguns dos resultados da literatura sobre
classes de gratos para as qua.is são conhecidos algoritmos polinomiais.

polinomial
planar

Figura 3.22 NP-completo

Nesta seção, ao contrário das otit.ia.s deste ca.pítulo, nossa atenção estala voltada
para as classes de gratos e nã.o ])aia. o método.

3.4.1 2-Arvores
#

Wald e Coulbourn ISSO investigaram o PSG aplicado a. redes IFI (lsolated Failure Im
mune), que haviam sido introduzida.s por Fa.rley jlSI em 1981.

Farley introduziu uma noção de segurança de transmissão em redes que leva em
conta conexidade de vértice e conexidade de aresta. O objetivo é obter uma maneira
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económica de se projetar redes, de forma que a queda de algumas linhas, ou mesmo
alguns pontos de retransmissão não inviabilizasse a comunicação entre quaisquer pontos
da rede. Vejamos algumas definições:

e Uma /a//}a de vértice é iso/ada se não há outro vértice adjacente com falha

e De forma análoga, uma /a/àa de aresta é iso/ada se em nenhuma de suas pontas
incide uma aresta com falha e em nenhuma de suas pontas está um vértice com
falha

e Uma fede é imune a /a//}as {so/abas Í7r'/) se mesmo existindo falhas isoladas nesta
fede, ainda existe caminho entre quaisquer dois vértices da rede.

Far[ey mostrou que redes IF] com ?z vértices têm peia menos 2n -- 3 arestas
Vamos mostra.r a seguir que as menores redes IFI são as 2-árvores.

Uma 2-árvore é definida reculsivamente da seguinte forma:

l um triângulo é uma 2-árvores

2. se G é uma 2-árvore, e zg/ é uma aresta. de G, então o grato obtido de G acrescentando
se um novo vértice z e as arestas zz e yz é uma 2-árvore.

E fácil vei que se G é uma 2-árvore, então l .EG 1= 2 yG --3. Outra
propriedade da.s 2-árvores é que elas podem ser definidas como gratos que não contêm /í'4
como subgrafo homeomorfo.

A seguir demostramos que as 2-á.ivoies são IFI mínimas

Teorema 7 Z./ma rede /IZV mz'mima é ma 2-árvore

Dem: Suponhamos que G = (VG,-EG) é uma IFI mínima que não é uma 2-árvore.
Tomemos (? com o menor número possível de vértices. Então, G tem 2 yG l --3 giestas
e além disso não tem vértices de grau 0 ou l (caso contrário não relia IFI).

Assim, G tem pelo menos l vértice de gra.u 2 ou um vértice de grau 3, pois senão

l -Eal >ll: p,««(")?2lval
'ueyG

Caso l C tem um vértice # de grau 2
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Figura 3.23

Sejam y e z vértices adjacentes a a. (Veja a figura 3.23). Se g/ e z não forem
adjacentes, e suas falhas são isoladas em G, então z ficaria desconectado do lesto do giafo.
Assim, g/ e z são adjacentes.

Mas, G -- 3 é uma rede IFI com menos vértices que G. Assim, concluímos que G
não pode ter vértices de grau 2.

Caso 2 G tem um vértice z de grau 3

Inicialmente, observe que podemos tomar, sem perda de generalidade, os vizinhos
y,z e to de z de tal coima que y seja adjacente a z, z adjacente a to e g/ não adjacente a
to. Veja a figura 3.24.

Figura 3.24

Nesse caso, G -- z + yw é uma. rede IFI e tem menos vértices que G.
concluímos que G deve ser uma 2-árvore.

Assim,

0

Em seu trabalho, Farley estudou algoritmos pa.ra transformar uma rede qualquer
em uma rede IFI. A idéia do algoiitmo jlõl é juntar arestas à rede até que a rede resultante
seja uma 2-árvore.

Wald e Coulbourn em ISõl sugerem un] algoritmo linear no número de vértices do
grato para achar uma solução do PSG para o caso de 2-árvores. O algoritmo é baseado no
princípio de programação dinâmica e a.proveito-se da estrutura recursiva das 2-árvores. A
seguir, descrevemos rapidamente o algoiitlno. Para. isso são necessária.s algumas definições:

Dada uma 2-árvore G e unl conjunto Z C VG, a cada aresta a
6 medidas:

#y associamos

. .t(a)
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. dt(a) = 0

' y,''(a 0

. «y(al 0

. ««(.)- 0

nome(a
0

se Z/ € Z
c.c.

se z € Z
c.c.

se g/ C Z ou a; € Z
c.c.

se g/ C Z ou # € Z
c.c.

A idéia do algoritmo é aproveitar a. cara.cterística recursiva das 2-árvores para
simulam a reconstituição de sua forma.çã.o. Assim, a. cada iteração do algolitmo elilniilale-
mos um vértice u de grau 2 e as duas giestas incidentes a ele, armazenando as infonnações
iefelentes a estas na atesta que liga os dois vizinhos de o. Assim as medidas acima são
iecalculadas a cada passo do algoritnlo em (]ue um vértice é eliminado. Observe que em
cada passo o número de vértices do grato diminui de l e o número de arestas de 2. Observe
também que em cada passo o grato com que esta.mos lidando é uma 2-árvore.

O algoritmo descrito a.cima tem, claramente, complexidade linear no número de
vértices da 2-árvore. Cabe ainda. observa.t que en] cada. passo será necessário termos um
vél.tece de grau 2 no giafo. Ma.s, isso é óbvio devido a construção das 2-árvores.

A seguir damos uma interpretaçã.o intuitiva pala as medidas que vão resumir
as informa.ções sobre o conjunto de vértices S que já foram eliminados e estão sendo
representados pela aresta cv = zg:

. st(a) signiÊca o menor custo pala obter uma solução para psa(alsl, Z) na qual =
e y fiquem na mesma árvore;

e dZ(a) significa o menor custo em se obter duas árvores disjunta.s para alsl incluindo
todos os vértices de Z: uma com # e a outra com g/l

. pn(a) é o mínimo custo pata se construir um solução pala PSC(CISI, Z) que inclua
z mas nao g;

e n3/(a) é o mínimo custo pala se construir uma solução para PSC(CISI, Z) que inclua
g mas nao #;

. nn(a) é o menor custo de uma solução para Psa(alsl, Z) que não inclua nem #
nem y;

8 noite(a) é o menor custo de uma solução para PSa(alSI,Z) (lue não contenha
nenhum vértice de S.
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Um exemplo de uma das recorrências que são usadas para recalcular estas medidas
quando um vértice é eliminado é dado a seguir:

Exemplo: Dado um vértice u de grau 2 com os vizinhos u e to, para eliminarmos o do
grato o novo valor de st(uto) deverá ser

st(«,) s!(u«,) + mi«{dt(-) + 't(«w), .{(-) + dZ(«.«), y«(-) + «g/(«.«)},
d{(«.«) + .z(-) + .t(«.«)} .

As iecoirências são toda.s deste ]nesmo tipo e, portanto, levam tempo constante
para serem executadas. Com isso, podemos concluir que o algoritmo realmente tem com-
plexidade liceal no número de vértices do grato.

Este resultado é unia generalização (dos autores) de um resultado sobre gratos
"outerplanar" (um grato é "outerplanar" se tem uma representação (emZ,eddí7zg) no plano
na qual todos os vértices estão na face externa). Observe na figura 3.25 como estão
relacionadas as classes de gratos até aqui considerada.s. No diagrama vamos considelai a
classe das 2-árvores parciais que são aqueles gratos que podem ser estendidos a 2-árvores
acrescentando-se a.penas destas .

p/arar

Figura. 3.25

3.4.2 Redes de Halin

Outra classe importante de gratos para a qual o .PSG pode sei resolvido em tempo poli-
nomial é a classe das redes de Halin. As redes de Halin foram introduzidas em 1291 por R.
Halin como exemplos de gratos 3-conexos planares em que a remoção de qualquer aresta
acarreta a redução da conexidade da rede. O algoritmo linear para o problema aplicado
a redes de Halin foi desenvolvido por Winter em lõ81.
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Para construirmos uma rede de Halin consideramos uma representação no plano
de uma árvore sem vértices de grau 2 e depois ligamos as folhas consecutivas na repre-
sentação tomada, como no exemplo da figura 3.26.

Figura 3.26

É fácil, também, verificar se um glafo dado é ou não uma rede de Halin. Basta
tomar uma sua representação no plano (mostrou-se que os gratos 3-conexos tem uma única
representação planar) e remover as arestas da face exterior. O grato inicial é uma rede
de Halin se o grato resultante é uma árvore sem vértices de grau 2. Os vértices da face
externa de uma rede de Halin são chama.dos /o//}as.

No algorítmo que vimos para a.s 2-á.rvoies os vértice de grau 2 capturavam a
essência da estrutura da rede, e, num celta sentido, serviam para resumir sua formação.
Nas redes de Halin, a caiacteiística recursiva é ca.pturada. pelo que chamamos de /egaes.

Unl leque é um conjunto de vértices formado por um vértice leão folha. u e as
folhas adjacentes a este com a restrição de que deve existir no grato algum outro vértice
não folha adjacente a o. Observe o exemplo da figura 3.27.

leque

Figura. 3.27

O vértice não folha de um leque é cha.ma.do de centro. No algoritmo que veielnos
a seguir, obseivaiemos que os centros iesumiião as informações sobre os leques que eles
formam. No caso em que a rede é uma roda, ou seja, existir apenas um vértice não folha.
na rede (conforme a figura 3.28), o leque será composto por todas as folhas exceto uma
arbitrariamente escolhida.
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Figura 3.28

A primeira observação interessante é que um leque pode ser contraído a um só
vértice e o grato resultante continua. sendo uma rede de Halin. Veja a figura 3.29.

Figura 3.29

O algoritmo é construído bases.do na. idéia de contrição de leques. São introdu-
zidas 15 medidas associadas aos vértices do grato e estas são recalculadas a cada ítelação
em que um leque é escolhido e contraído a um vértice. As fórmulas pala cada recorrência
podem ser calculadas em tempo constante conforme vemos em lõ81.

As fórmulas das recorrências são complicadas demais para un] resumo tão simples
como este.

Pala incluir esta nova classe lla figura 3.25, devemos obseival que as pedes de
Halin não são 2-árvores (nem 2-árvores pa.rciais) (-K4 é uma rede de Halin) e existem 2-
árvoies que não são pedes de Halin (o triâ.ngulo não é uma rede de Halin). Assim, obtemos
o diagrama da. figura 3.30.

3.4.3 Gratos Fortemente Cordais

White, Farber e Pulleyblank apresentam em lõ61 um algoritmo de complexidade O(l yG l3)
para o caso particular em que o grato é fol'temente cordel e as arestas têm custo unitário.
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2-árü(2ps

planar

Figtii'a. 3.30

Va[e a pena ]elnbrar que o -PSG continua. ./V'P'-comp]eto mesmo quando todas as arestas
têm custo unitário.

Um grato é corda/ se todo circuito com mais de 4 arestas tem uma corda. Um
giafo é /orZeme?zZe corda/ se foi cordas e todo circuito de tamanho par com mais de 6
arestas tem uma coada ímpar, ou seja, uma. corda que separa o circuito em dois circuitos
ímpares Veja uin exemplo de un] grato fortemente cordel na. figura 3.31.

Figtiia. 3.3]

Os autores observam que se os custos das arestas forem inteiros é fácil obter uma
fede em que as arestas têm custo unitário. Basta subdividir cada aresta e em c(e) arestas
de peso l.

Inicialmente, definimos uma uizin/}a7}ça Nü de um vértice t; como o conjunto de
todos os vértices adjacentes a u. Um vértice u é sÍmp/es se para cada pai de vértices u e
to na vizinhança de o , .Aru Ç Ar.., ou JVw Ç Aru.

Uma enumeração dos vértices do grato (ui, u2, . . . ,t;.) é simp/es se pala cada
j = 1,2,. . ., n o vértice uj é simples no subgrafo induzido por {t;j,oj+i,..., u.} em G.

Farber mostrou em j141 que um grato é fortemente cordel se e somente se ele tiver
uma enumeração simples dos seus vértices. No mesmo artigo o autor mostra um algoritmo
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O(l yG I') para construir tal enumeração

Dada uma tal enumeração, podemos construir uma solução ótima 7' em tempo
linear no número de vértices do grato da seguinte forma:

1. Inicialmente tome T = é e i 1 ;

2. Examine o vértice oi da enumeração simples dos vértices do grato,

(a) se u{ é facultativo, então este pode ser eliminado;

(b) se oi é obrigatório, então

i. se oí é adjacente a outro vértice obrigatório, inclua a desta que o une a
tal vértice na solução T;

ii. caso contrário, inclua em T a atesta que liga ui ao vértice facultativo de
maior grau.

Quando analisamos todos os vértices da enumeração, o conjunto T é uma solução
ótima pala o problema.

Observe que o custo unitário permite que a abordagem de adjacência sda. aplicada
ao problema. Tal abordagem não é aplicável quando permitimos custos quaisquer. Wintei
l57j observa em sua resenha que o PSG pa.ia. giaíos fortemente cordéis com custos inteiros
nas giestas é ./V''7>-completo.

Acrescentando esta nova classe de gia.fos no nosso diagrama obtemos o diagrama
da figura 3.32. Note que toda 2-árvore é um grato fortemente cordel, porém nem toda
rede de Halin é fortemente coidal.

J opte T-Rente

corda/ redes
de Hatán

Figura 3.32
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C)apítulo 4

.Z\bordagem Poliédrica

Na resenha do capítulo anterior mencionamos diversa.s abordagens que têna sido aplica-
da.s ao Proa/ema de Sfe lzer em Grc!/os: métodos exatos de busca exaustiva, métodos
heurísticos e reduções. Neste capítulo a.presente.lemos uma nova abordagem que faz uso
de ferramentas de teoria de poliedios.

A abordagem poliédrica que utiliza.mos pala. estudar o PSG(G, Z) é uma técnica
que se aplica a muitos problemas de otimização combinatória, em especial aos .A/'P-
completos.

Como já mencionamos na introdução deste trabalho, numa coima bem geral, um
p?.oó/ema de otimização comZlá7zafó7'áa pode ser formulado assim:

Dado um conjunto S (de soluções uiá eis) e uma junção custo c : S
associa a cada elemento de S um valor real, encontrar um elemento S C S tal
g«. c(S) é «.cimo.

El-n geral, .S é dado implicitamente. Por exemplo, uma especificação possível seria:
"dado um grato G = (yG,EG), um subconjunto Z Ç VG e uma função c : .EG --, m,
sela

-S : -EG : al.41 é co«exo e }'al.AI a z}."
Note que se definirmos c(-4) := E.c,4 c(e), para os elementos de .S exemplificado, o pro-
blenaa de encontrar S C .S tal que c(S) é mínimo é exatamente o PSG(G, Z).

O PSG(G, Z) pertence a unia. classe especial de problemas de otimização colnbi
notória que são da seguinte forma:

Dado ul-n conixnto básico E, anito, uma função c : E conjunto
S (de soluções viáveis) onde cada elemento é Bm subconjunto de E, encontre
S C S t / g«. c(S) sd« múim..
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Problemas desse tipo costumam ser chamados de pmb/amas de ofimÍzação com-
b zatór a /ínear. Outros exemplos de tais problemas são: o problema do caixeiro viajante,
o problema do emparelhamento máximo, o problema do corte mínimo, etc.

Para utilizarmos uma abordagem poliédrica para um problema desse tipo, pode-
mos aplicar o seguinte procedimento canónico: Primeiramente associamos ao problema

um poliedro Ps cujos vértices estejam em correspondência um a um com as suas soluções
viáveis ({e, os elementos de .S). Para isso, definimos para cada S C .S o seu vetor carac-
terístico írs = (as).cz € {0, 11Z, onde r. = 1 indica que e C S e a. = 0 indica que e g S.
Feito isso, definimos

Ps := co?lulas € {0, 11z : S C .S}.

Note que Ps é um politopo e seus vértice são precisa.mente os vetoies característicos
das soluções viáveis em .S. Dessa. forma, o problema original fica induzido ao seguinte
problema de piogiamação linear:

7?2.272, CZ

Mas, essa transíorlnação só é útil do ponto de vista algorítmico se conhecermos um sistema
linear que descreve Ps . Como, ente.o a.cha.l um tal sistema? Apesar de sua existência estai
garantida, não sabemos encontra-lo eficientemente. Além disso, segundo Papadimitriou
1451, uma ta] descrição completa. e "boa" não existe para. poliedros associados a problemas
.A/'P'-completos, a menos que P' = ./V''P. Nesses casos, procuramos obter' uma melhor

descrição possível do poliedro e utilizamos essa informação para desenvolver um algoritmo
que combina técnicas de programa.ção linear com planos-de-corte.

O procedimento que descrevemos para associar um poliedro a um dado problema
não é único. Pode-se associar poliedros cujos vértices não sejam vetores de entradas en]
{0, 1}, ou não estejam necessariamente em correspondência um a un] com as soluções
viáveis do pl'oblema.

Qualquer que seja o poliedro associado, pa.ra. se obter unia melhor descrição
possível, plocuiamos encontra.i inequações que definem facetas do poliedio. Na primeira
seção deste capítulo discutiremos algulls poliedios que podem'íamos associar ao r'SC(G, Z).
Nas seções seguinte apresenta.remos a.lgtmlas classes de facetas desses poliedros. Na
última seção discutiremos a implenlenta.çã.o do algoritmo que desenvolvemos e os resulta-
dos computacionais que foram obtidos.

4.1 Escolha do Politopo

Para investigalmos um problema sob uma abol'dagem poliédrica, precisamos decidir que
politopo vamos associar ao problema. No caso de p'SG(G, Z), uma possibilidade seria
associar um dos politopos que descrevemos a seguir. Antes vejamos algumas notações:
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e Se r C {0, 11Za vamos denotar por Glal o subgrafo dAI de G onde

.4 := {e C .EG : a. = 1}

e Dado um subgrafo T de G, dizemos que T é uma se/uçâo de SZejner se T contém
um caminho entre cada par de vértices de Z. Se, adicionalmente, T é uma árvol.e,
então dizemos que T é uma árz;ore de SZcÍner.

Lembremos aqui que esta.mos assumindo - a menos de menção em contrário - que
as instâncias de PSG(G, Z) consistem de um grado conexo simples G = (yG,-EG) com
VG 2 4, um subconjunto Z C yG e uma função custo c : .EG ---, m positiva.

Todos os politopos que definiremos a seguir são relativos ao pal G, Z, podendo
(7 satisfazer ou não outras propriedades adicionais.

Considere os politopos

Pi((7, Z) := co?aula: C {0, lira : Glal é solução de Steiner} e
P2(G, Z) := conDIz C {0, 11Z'; : Glal é árvore de Steiner}.

Note que pala qualquer grato G, toda árvore de Steiner em G é uma solução de
Steiner, mas a recíproca nem sempre é verdade. Logo, Pa(G, Z) ç PI(G, Z). Conside-
rando que os custos são positivos, toda solução ótima do PSG(G, Z) é uma árvore de
Steiner, e pol'tanto o mais natural selva. considera.r apenas o politopo P2(G, Z), já que o
politopo PI(G, Z) tem vértices que não sã.o de nosso interesse.

Se escolheiJ[[os porém, u]]] desses politopos, esba.ríamos em uma certa dificuldade
técl)ica. Observe que se G é albitlá.lio, llã.o é verdade (lue esses politopos têm .dimensão
completa. Veja na figura 4.1 que se G é uma. árvore e Z o conjunto de suas folhas, os

Figura 4.1

politopos P](G,Z) e P2(G, Z) têm apena.s um vértice. Nâo tendo dimensão completa,
o sistema minimal de inequações que as caracteriza não é único. Isto é, as inequações
que definem facetas não são expressa-s de uma única. ma.negra (a menos de um múltiplo
escalar). Isto torna. tecnicamente mais tuba.Ihosa a determinação de facetas. Assim, por
exemplo, resultados como o teorema. l do capítulo l nã.o se aplicam.
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Para trabalhar com politopos de dimensão completa, sem com isso restringir a
aplicabilidade dos resultados, poderíamos observar o seguinte: certas arestas têm que estar
necessariamente em qualquer solução ótima (são de certa forma essenciais para garantir
a conexidade da solução). Assim, surge o seguinte conceito;

e uma atesta e em (; é uma SteÍner ponte se e somente se e é uma ponte que separa
dois vértices em Z.

Logo, se um grato G tem Steiner pontes, podemos removê-las de G (já que vão
estai na solução ótima) e nos preocuparmos apenas com cada uma das componentes
resultantes. Assim, faz sentido considerar o politopo

P3(G, Z) := co««{, € {0, 11" Glzl é solução de Steiner},

onde G é um grato conexo sem Steinei pontes

Este politopo foi mencionado por Glõtschel e Monma ]23] que estão estudando
um problema. de conexidade mais geral que o PSG(G, Z) e que sela discutido na seção
4.3. Eles mostiaiam que este politopo tem diinensâo completa. Na verdade, esses autores
obtiveram um insultado mais geral que especifica. a dimensão do politopo P](G, Z) en]
função do número de Steinel pontes de (?. E o (lue veremos a seguir.

Teorema 8 Sda G = (yG, -EG) u«. gra/o, Z Ç }'G e

St(G, Z) := {SÍ.i«e, p.«le. d. G «m «/«çâ. « Z}

Então,

e

Pi(G, Z) Ç {a € {0, 11Za : z. = 1 Ve C St(G, Z)}

dim(Pi(G, Z)) -EG 1 - SZ(G, Z) l

Dem: Se uma atesta e é uma Steiner ponte, todo vértice z € P](G, Z) satisfaz #. = l
Com isso, é clamo (lue Pi(G, Z) está contido em {z C {0, lira : a. = 1, Ve C SZ(G, Z)}
Note que Pi(G, Z) está contido no espaço afim de dimensão l ,EG 1 -- 1 SZ(G, Z) l.

Para calcularmos a dimensão do politopo, tomemos uma equação az = Z) tal que

P](G, Z) ç {« C {0, 11"'

ae 0 para todo e C St(G, Z)

E fácil ver que para toda aresta e que não é Steiner ponte, os vetores característicos
zrc e zza'' são pontos de Pi(G, Z) e, porta.nto, azEG - azia-' = b. Assim, a. = 0

74



para toda aresta e que não é Steiner ponte.
dãm(P (G, Z)) =1 .EG 1 - 1 St(G, Z)

Logo, a = 0, e assim podemos concluir que

D

Na seção 4.3 apresenta.mos alguma.s facetas não triviais de P3(G, Z)

Um outro politopo que poderíamos associar ao PSG(G, Z) surge da seguinte
observação. Existem muitos casos em que o grado G é completo, ou se G não é completo
podemos sempre torna-lo completo acrescentando-lhe algumas arestas. Assim, faz sentido
a,ssociar ao PSG(G, Z) um dos seguintes politopos:

Pó(G, Z) := conDIz C {0, lira : Glzl é solução de Steiner} ou
Ps(G, Z) := conota C {0, lira : Glal é árvore de Steiner},

ambos definidos só pala gratos completos.

Claianlente, Ps(G, Z) Ç P4(G, Z). Também é claro que toda solução ótinaa do
PSG(G, Z) é vértice de Ps(G, Z). Assim, resolvemos estudar este último politopo em
nossa abordagem.

Teorema 9 Ps(G,Z) tem d m n â. «mp/eta

Denl: Pala calcularmos a dimensão do politopo, tomemos uma equação aa = b tal que

Ps(G, Z) Ç {, C {0, 11"

Convide-e « C yG -- Z e sda C' := (u = «1,ei,u2,...,'aval-:,"leal = «,) um
caminho que passa poi todos os vértices de G (claramente tal caminho existe, desde que
(7 é completo). Note que O é uma árvore de Steiner e portanto, azo = b.

b'las, pala. toda desta. e C C', C'.
azc, Ve C C' e portanto,

e é árvore de Steiner. Assim,

a. = a.. Ve C C

Além disso, para toda aresta / C -EG,/ « O, C' + / tem um circuito. Logo, existe uma
aresta g C C' tal que C' + / -- g é árvore de Steiner. Portanto, existe a C m tal que

ci.= a 'qeC EG

Observe agora que (7 -- ei é árvore de Steiner, e portanto baço = aza-'- = b
Então, a.- - 0 e com isso, cv = 0. Logo, a = 0, o que implica que dím(Ps(G, Z)) =1 -EG

D
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E imediato que para toda aresta e € .EG as inequações r. 2: 0 e a. $ 1 são
válidas para os politopos que mencionamos.

Como veremos a seguir, tais inequações quase sempre definem facetas de Ps(G, Z)
(se G tem pelo menos 4 vértices).

Teorema IO l)ada Hma aresta e uu em G, as {nequações

r.) r. ? 0 de#«e «m' /anel« d. Ps(G, Z) .

rõ) ,. $ 1 de#n. «m« /a«l« d. PS(G, Z) .. (V'G - {u,u}) - Z # é

Dem: (a) Dada uma. aresta e, tomemos uma inequaçã.o aa Z ó que induz uma faceta F
tal que

r' a {« c a(G, z) : ,.
Seja to um vértice em Z tal que e não incide em to e construa T da seguinte forma:

yT:= yG;
Er:

Note que T é árvore de Steiner e =r
«y C -EG - (.E7' U {e}), r : r + «y

= 0, e portanto aaT = b. Para qualquer atesta

toz e 7lÍ := T + #y -- wy são árvores de Steinel e

r.T- = .r.r . ..TJ . 0

Com isso, a,, = a., = a.,. Repetindo esse argumento pala toda atesta / C EG
{e}) podemos concluir que existe a C m ta.l que

(Eru

aJ = ci 'qj € EG -- e

Mas, como Z :# yG e l yG 12 4, existe D C yG -- Z
Steinel' e aar-"' . aaT. Portanto,

Assim, 7' -- tou é árvore de

aj = Q 'Vj C EG -- e

Assim, a inequação az 2 b pode ser reescrita como a.a ã b. Mas, zr C .F, e
portanto b = 0. Com isso, a inequação az 2 b é um múltiplo escalar de a. Z 0, e portanto,
pelo Teorema l do primeiro capítulo, iç. ? 0 define uma faceta de Ps(G, Z).

(b) Para mostrar que dada uma aresta e = uu € .EG, tal que (yG -- {u, u}) -- Z # é,
então z. :$ 1 é faceta de Ps(G, Z), vamos tomar uma inequação a $ ó que induz uma
faceta F tal que

f' 2 {# € Ps(G, Z)
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Considere um vértice to em Z tal que e não incide em w e construa uma árvore 7' com

y7':= yG;
ET := .r(w) - «w + u«

Note que T é árvore de Steiner e ar = 1, e portanto aar = b. Para qualquer aresta
«# C -EG--(ETU.r(o)), r:= T+«y--«,# e t := T+ --«,g/ sh ár-«s de atei-re

«f ,r' - :

Com isso, a.3, = aw. = a«,. Repetindo esse argumento para toda aresta ./' C .EG -- (.ET U /(u))
podemos concluir que existe a C R tal que

aj = a 'Vf C EG-- ltu)

Poi outro lado, o raciocínio é análogo se tomarmos 7''
podemos concluir que

aj = a 'qj ç: EG -- e.

T + z;w -- uw e portanto,

Mas, como(yG -- {u,u}) -- Z # é, existe r C }'G --(ZU {u,u}). Assim, T -- «,r
é árvore de Steiner e azr-"' . azr. Portanto,

VJ C EG -- e.

Assim, a inequação aa $ Z) pode ser reescrita como a.a $ Z). Mas, ar C .F, e
portanto Z) = a.. Com isso, a inequação a= $1 b é um múltiplo escalar de z. $ 1, e
portanto, pelo Teorema l do primeiro capítulo, n. $ 1 define faceta de Ps(G, Z).

Note que tanto no caso (a) como no caso (b) assumimos o fato óbvio de que as
inequações consideradas defineila faces nã.o triviais de Ps(G, Z).

n

Em 1231, Grõtschel e R4onma mostram os seguintes resultados a respeito dessas
inequaçoes:

Teorema ll Para toda aresta e C -EG,

Ía) =. $ 1 de$«e «m« ./bc'Z« de Ps(G, Z) e

(b) =. > define uma faceta de Pa(G, Z) sse G -- e não tem Steiner pontes

Dem: a) Para mostrar que a. $ 1 define uma faceta, basta observei que pal'a qualquer
atesta / # e os vetores característicos de G e G -- / respeitam essa inequação com
igualdade, estão em P3(G, Z), e são linearmente independentes.
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b) É fácil ver que se existe uma aresta / C .EG -- e que seja Steiner ponte em
G -- e, então a. = 0 implicará a/ = 1 e portanto a inequação a. ã 0 não pode definir
faceta de P3(G, Z). Por outro lado, tome uma ínequação aiç 2 Z} que define uma faceta .F
tal que

F a {« c p3(G, z) : ,.

Como G -- e não tem Steiner pontes, os subgrafos G -- e e G -- {e, /}, para todo
/ C .EG -- e são todos soluções de Steiner cujos vetores característicos satisfazem a. = 0,
e portanto pertencem a F, {.e, satisfazem az 2 b com igualdade. Logo, a.f = 0, para todo
/ C .EG -- e. Podemos então reescrever a inequação az 2 b como a.z. Z b. Como G -- e
é solução de Steiner, b = 0. Com isso z. Z 0 define uma faceta de P3(G, Z).

D

Na próxima seção apresenta.mos a.s demais facetas que obtivemos no estudo do
politoPO Ps(G, Z).

4.2 Facetas do Politopo FS(G, Z)

Como dissemos ]la seção anterior, associam-nos ao P7'0Zp/ema de Stei7zer em Gra/os o politopo
Ps(G, Z) definido pala instâncias em que o giafo G é completo. Isso não implica eln perda
de generalidade já que, pala qualquer gra.fo abordado, podemos sempre adicionar giestas
com custo alto até que este se tome completo. Além disso, em muitas aplicações (pol
exemplo, projeto de redes de telecomunicação) o grifo considerado é completo, ou seja,
não se impede a pr ori a realização de qualquer ligação.

Estudando o politopo Ps(G, Z) encontra.mos algumas facetas não triviais (lue
passaremos a descrever na.s próxima.s subseções.

4.2.1 Facetas de Corte

Iniciam)ente lembremos que dado ,4 Ç EG' e um vedor # indexado por -EG, adotamos a.
seguinte notação

«(.A) :
ee.,4

A observação que nos levou às facetas definidas nesta seção chamadas facetas
de corte foi a seguinte: dado uni subconjunto 4 Ç }''G tal que o corte l,4 : ,41 no grato
separa um vértice obrigatório de outro (ou seja, existem u, u C Z tais que u C .A e t; C .A),
pelo menos uma das arestas deste corte deve estar na solução. Observe a figura 4.2.
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Pelo menos uma aresta de l 4 ,41 deve pertencer à solução ótima

Figura 4.2

No teorema abaixo verificamos que a inequação sugerida pela observação feita
acima quase sempre define uma. faceta de Ps(G, Z). Antes definimos que dado Z C VG,
um conj-to .A C yG é Z-admissível se .4 nz # Ó e se l .A 1> 1 então ,4n(}'G-- z) # Ó.
Tal definição sela bastante útil neste capítulo.

Teorema 12 Para todo .4 C yG Za/ gue .4 n z # # e Á n z # é, a {negKação

«(.4 : .'1) ? 1

á «á/ád« p«,'« Ps(G, Z) . de$«. «m« ./b«*« .. . .ó .. .,4 . .,4 .â. Z-«dmissú.{'

Dem: Inicialmente observamos que a. inequaçã.o correspondente é válida, ou seja,

Ps(G,Z) Ç {r C #?'';: -(.4: .À) 2 1}.

Para isso, basta observam que toda árvore de Steiner contém um caminho entre cada. pai
de vértices obrigatórios.

Para mostram que z(.A : À) 2 1 define unia faceta quando .4 e .A são Z-admissíveis,
tomemos uma inequação az Z 6 que define uma faceta F' do politopo tal que

.F 2 {z C Ps(G, Z) -(.'1 : .4)

Note que a face definida por #(.A : .Ã) ã l é claramente não trivial. Sejam
u c .4 n z, o c .A n Z e T uma árvore de G construída da seguinte maneira (veja a figura
4.3)

yT:= yG
.Er:= {u«,: «,c.4lul-lu{«.«: .«c.Ã}
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Figura 4.3

Claramente T contém um ca.ninho entre cada. par de vértices de Z e portanto,
ar é v:rtice de Ps(G, Z):Além disso, T possui apenas uma aresta. do corte l..4 : .ÃI. Cona
isso, a' C .F, ou seja, aiç' = b.

Seja #y C .EG-- (l.A : .4lU.Er) e tome T+zy. Sem perda de generalidade podemos
assumir que #, Z/ C .4 pois o mesmo argumento vale para as arestas com ambas as pontas
em Á. Observe que T + ay contéial o circuito filmado pelas arestas zu,yu e zy. Assim,
T + zy -- zu e T + zy -- yu são ambas árvores de Steiner e seus vetores característicos
respeitam a inequação do corte com água.Ida.de.

Logo, aa7 = üzr+=y-a« - azr+=v-P« e porta.nto, a,, = ay« = a,.. Observe que

repetindo esse argumento pala. ca.da. aiest.a. em EG -- (l.4 : .ÀI U -ET) podemos concluir que
existem a, /J C m tal que

Í a V. C ,E(.'1)
"' ' 1. p v. c.Ei.,45

Como 4 é Z-admissível, se l .4 1> 1, existe um vértice facultativo -« C (yG -- z) n ,4 e
então 7' -- uto é árvore de Steiner (veja a $gura 4.3) e seu vedor calacteiístico respeita
a ilaequação do corte com igualda.de. Assim, azr = azr-"" e, porta.nto, o- = a.. = 0.
Analogamente, concluínaos que P = 0, de onde segue que

a. = 0 Ve c -EG -- l,4 : .41

Por outro lado, se e C l.4 : .41 -- [uo}, então T + e -- uu é árvore de Steiner e seu
vetou característico respeita a inequação do corte com igualdade. Assim,

a. = a- Ve c l,4 : .ÀI

Resumindo os resultados que obtivemos, a inequação az Z b pode ser reescrita
como

«.,#(.4 : Á) 2 b.
Como zT C -F e zl'(Á : À) = 1 segue que 6 = a.,. Então a inequação az 2 Z, é um
múltiplo escalar da inequação do conte. Como vimos no primeiro capítulo, se o politopo
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tem dimensão completa cada faceta é induzida por uma única inequação a menos de
múltiplo escalar. Portanto, a inequação de corte define uma faceta de Ps(G, Z).

Resta mostrar que se um dos conjuntos .A ou .Ã não é Z-admissível então a(.A : .Ã)
não define uma faceta. Neste caso, basta provar que a inequação é combinação linear não
negativa de outras que são válidas para o politopo. Deixamos a prova para depois do
próximo teorema (vda a observação l).

D

A classe de inequações que vimos nesta seção são a.s que garantirão a conexidade
da solução. A seguir, verificaremos que essas facetas são na verdade um caso particular
de uma classe mais geral que apresentamos na subseção 4.2.3.

4.2.2 Facetas W-induzidas

Esta classe de facetas foi motivada. pela. seguinte observaçã.o: ao resolver sistemas cons-
tituídos apenas das inequações triviais e a.s ineqtia.ções de corte, obtivemos em alguns dos
testes soluções do tipo indicado na figura. 4.4.

Figura 4.4

Observe que a solução z indica.da. iia. figura 4.4 respeita todas as inequações de
corte vistas na subseção anterior. Observe também que os dois vértices obrigatórios (em
W) marcados na figura 4.4 são "atingidos" por a-lestas cujas entradas em # somam apenas
j enquanto deveriam somar pelo menos 2. De forma mais geral, observamos que em toda
solução z qualquer subconjunto Wr C Z deve ser "atingido" por arestas cujas entradas em
r somem pelo menos l W 1. No teorema a seguir mostramos que tais inequações válidas
sã. facet-s de Ps(G, Z).

81



Teorema 13 Sda é c W c Z . U(W) := U,.w /(t,). .E«tão « {neq-çã.

«(u(w)) ZI w l

de$«. «m« /aceZ« de Ps(G, Z)

Dem: A validade de tal inequação é imediata. Também é óbvio que ela define uma face
não trivial. Para provar que ela define uma faceta considere uma inequação aa 2 b que
define uma faceta F' de Ps(G, Z) ta] que

/' a {« € ps(G, z) «( t/ (w) )

Tonae u C Z W e construa un] subgrafo 7' de G (cf. a figura 4.5) tal que

e y7':= yG

. -E7 : {e C -EG : e C /(«)}

Figura. 4.5

T é árvore de Steiner e zr(U(W)) =1 W 1. Assim, anr = b. Observe que pala
toda aresta e = zy € -EG -- (U(W) U /(u)), T + #y tem um único circuito formado pelas
giestas uz,OZ/ e ay. Ente.o, T + e -- o= e T + e -- oy são árvores de Steiner tais que
Q3r+e-- . ü#r+'-uy . azr e portanto a. = a,, = a,y. Podemos repetir esse al'aumento
pala cada a:esta e C EG -- (U(W) U .r(u)) e então concluímos que existe o C m tal que

.. -EG - U(W).

Como existe um vértice facultativo to C yG -- Z, observe que 7' -- ow é árvore de Steiner
e aar-'" . ó. Portanto, a = a.. = 0 e com isso,

V. C .EG - U(W)
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Figura 4.6

Agora, para cada aresta e C U(W) -
incide em uma ponta de e. Veja a figura 4.6

.r(«) tome «ma .rest; / C .r(«) n u(w) que

Observe que T + e -- / é árvore de Steiner, zr+'-.í(t/(W)) =1 V l e portanto,
a. = a/. Repetindo esse argumento pala cada aresta el-n t/(}V) -- /(u) concluímos que
existe P C #? tal que

a. U(W ) .

Resumindo nossos resultados temos

«.-{ Í .e e C U(U/)
c.c.

Podemos ente :eesc-e«r a in.q«.çã.o az 2 b como P #(U(H')) 2 ó. Co:«o
=r C .F e zr(t/(W)) =1 H' 1, temos que b = /3 l H/ l e portanto a inequação az 2 b é um
múltiplo escalar da inequaçâo W-induzida.

D

Observação 1: Note que se .4 C yG, .,4 n z # é, .4 n z # é e .4 não é Z-

admissível temos pelo teorema acima que a inequação z(t/(.A)) 21 ,4 l define unia faceta.
de Ps(G, Z). Mas,

«(U(.A)) = «(.A : .,'i) + «(E(.4)).
Logo, a(.A : .4) + :«(.E(.A)) ?l .4 1. Com. .4 C Z, a(-E(,4)) $1 .4 --1. M«ltiplica«do .
última inequaçâo por -l e somando à anterior, obtemos 3(.A : .Ã) 2 1. Com isso, se Á não
é Z-admissível então a inequação a;(.4 : .Ã) Z l não define uma faceta de Ps(G, Z).

4.2.3 Facetas de Partição

O PSG mostrou-se suficientemente complexo a. ponto de nos fornecer material pala estudo
mesmo no caso de exemplos relativamente pequenos (6 vértices). Assim, ao resolveimos
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alguns problemas lineares com toda.s a.s inequações vistas até agora, encontramos algumas
soluções ótimas fracionárias. Este fato nos levou à descoberta de uma classe mais geral
de facetas que discutiremos nesta subseçã.o.

l
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Figura. 4.7

Na figura 4.7 indicamos uma tal solução fracionária z. Observe que todas as
inequações de corte e W-induzidas esta.o despeitada.s. Porém, veja na flguia 4.8 que
poderíamos particional o conjunto de vértices do grato como indicaJnos e obteríamos que

l
2/

f .

' 'l //
/

..,, ' -\

í,e'
/

. pã '~i~
\ \ -- \
\ \ 2
\ \

t
/

/

/

'«,,
\

I'\..
2

/

\

\

)
/

/

/ 1

2

..
/

/ \

\

+-
\

,,,,- ' 'Í '

2
\

\ /

/
/

""'- ..+

Figura 4.8

a soma das entradas de 3 correspondentes às arestas que ligam dois conjuntos distintos
resulta 3 e deveria resultam pelo menos 2. De forma mais geral, podemos observar que se
tomarmos uma paltiçao P' de yG de modo a deixa.i pelo menos um vértice obrigatório em
cada conjunto da partição, em qualquer solução # a soma das entradas correspondentes
às giestas que ligam tais conjuntos deve ser pelo menos l 'P l --l.

Como veremos, inequações deste tipo sã.o sugeridas no artigo de Grõtschel e
Monma 1231 que estudaram unia generalização do politopo P3(G, Z).

A seguir, mostramos que tais inequações vá.lidas em muitos casos definem facetas
de Ps(G, Z).

Teorema 14 Sda P' = (%,V2,. ' ,Mk) um« pa,lição q««/quer do. «értÍc« d. wm g,a/o



como/eto G, ta/ qt&e % n Z # é, { = 1,
B, l $1 { < .j $ A}. Então a {tzegwação

, k, e .d' .r(7'') {u« C .EG : « C U,o C

«(.r(7'')) 2 k - l

é «á/ída p'« Ps(G, Z) e de$«e ««.« /ac.f« « . ««.e«te .. cad« % é Z-«dmí«ú./.

Dem; A validade da inequação da partição é imediata, bem como o fato de que ela define
uma face não trivial. Para provar que ela define uma faceta quando cada % é Z-admissível,
tomemos uma inequação an 2 b que induz uma faceta F tal que

F' a {* c ps(G, z) «( .r ( 7'' ) )

Considere ui c u n z pala. i = 1,
a figura 4.9);

, k c construa a seguinte árvore T (conforme

8 VT:= yG

. .ET := U:::.{ut,i : u c U -- ui} u {oiuj ,k}

Figura. 4 .9

É fácil ve: que T é árvore de Steiner e ar(/(7'')) = k -- 1. Portanto, a#7' b

Seja zy C .E(%) -- -ET para algtml á C {l,. .. ,k}. Lembre que dado Á Ç }''G
dellninlos

-E(.A) := {«y C EG : «,y C .,4}.

Sabemos que T + #y contém o circuito formado pelas a.Festas uia, uíy e #g/. Assim, T+
zy -- uiz e T + #y -- uÍg/ são árvores de Steiner e seus vetores característicos respeitam a
inequação da partição com igualda.de (veja a figura 4.10). Repetindo esse argumento pala
as demais arestas de -E(U) -- -ET e observando que o mesmo argumento vale para todo
ie {1, . . . , k} podemos concluir que se l '14 1# l então existe ai C .R tal que

a. V. C -E(%) - .r(p)
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Figura 4.10

Como U é Z-a.dmissível pala todo { = 1,...,k, existe um vél,tece facultativo toí C

u n (yG - Z) e portanto T - ui«,. é árvore de Steiner e seu vetou calactcl,estico res-
peita a inequação da. partição com igualda.de. Então a#l'' = ü3r-.,íwi . b e pol'tanto
ai - a,.«. = 0. Como isso vale pa.ra todo }i, temos

.. C .EG - /(7')

Por fim, se tomarmos uma. a.lesta e = u uj tal que ui C K, uj C l,Ç e 1 < á < .j $ A
observamos que as árvores T. := 7' + e -- oiui e TJ := T + e -- uiuj são ambas árvores de
Steiner e seus vetores ca.la.cteiísticos respeita-ln a inequação da partição com igualdade.
Portanto,

(Z:rJ == (IZÍ7:Jf := (Z:Z;JJ

o que implica. que a. = a...,i - a']«,. Qiia.ndo i= 1 vale o mesmo ai'aumento pai'a cada
aresta e do tipo acima, ba.soando considerar aperta.s as árvores T e 7f. Dessa coima,
podemos conc]uir que existe /i C m ta] que

..

Resumindo nossas conclusões sobre a. inequaçâ.o da partição temos

..-{ ese ' C .r(7'')
c.c.

Reescrevendo a inequação az ? b, temos

P z(-r(P')) Z b

Como ar(/(7'')) = A -- 1, ente Z, = #(k -- 1). Com isso obtivemos que a inequação a 2 Z,
é um múltiplo escalei da inequaçã.o da. pa.itição e, portanto, esta define uma faceta de

{l f /-i r7\.

5 )
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Resta. mostrar que se algum U não é Z-admissível, então a inequação da partição
não define uma faceta. Sem perda. de generalidade, suponhamos que l/i não sqa Z-
admissível, K = {oi, . . - , o,}. Vamos provar que a(.r(P)) 2: k -- l pode ser obtida fazendo-
se combinação linear de inequa.ções válidas para Ps(G, Z).

Suponhamos que A > 2 (pois se k = 2, P é uma bipartição e o resultado segue
da Observação 1). Considere a partição P' := ({oi}, . . . , {o,}, V2, ' ' - , VA). A inequação

=(-r(p)) ? k+ 1 % l -2

é «ácida para Ps(G, Z). N.te q«e «(/(7'')) = n(/(7'')) + a(-E(h)). Con.o .(.n(H)) $1 R
--l é válida para Ps(G, Z), multiplicando esta última inequa.ção por -l e somando com a.
primeira obtemos

«(.r(7:'')) Z k - l.

D

Da. mesma forma que nos casos anteriores, o número de inequações fol.necido pol
esta classe de facetas é muito gia.nde : existe uma. inequação pala. cada. partição dos
vértices do giafo que contém um vértice obrigatório em cada conjunto.

Confio já mencionamos esta. classe é lmla. generalização das duas classes anteriores.
No caso da faceta de corte, basta. obseivat que um corte é uma bipaitição do conjunto
de vértices do grato. Já no caso das faceta.s W-induzidas, dado H'' = {toi, . . , to.} basta
toma: a pa'tição 7'' = ({«,- }, . . . , {«,.}, vG -- W).

4.3 Facetas do Politopo P3(G, .Z)

Enquanto estudávamos o ProZ}/ema de SZeiner em Gra/os soubemos que Giõtschel e
Monma estavam pesquisando um problema de conexidade de redes que tinha como caso
particular o nosso problema. De posse, inicialmente, de um artigo em preparação e de
pois de um relatório técnico 1231 desses a.utores, pudemos verificar os resultados que eles
obtiver'am, bem como estudam como se paltícularizam no caso do PSG.

O modelo estudado pelos autores foi o seguinte

Seja G un] grato com custos nã.o negativos associados às suas arestas e con-
sidere dados pala cada pal de véi'tic(= distintos u e u três números inteiros
r.., d, e k.,. Deseja-se collstruir uln subgiafo -# de custo mínimo que respeita
as seguintes condições de conexidade pala cada par de vértices u, u C yG:

B -H tem pelo menos r., caminhos disjuntos nas arestas entre u e t;;
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e Após a remoção de no máximo A- vértices de .H (distintos de u e u), o
subgrafo resultante tem pelo menos d- caminhos disjuntos nas arestas
entre u e u.

Os autores apresentam uma formulação deste problema como um problema de
programação linear inteira e observam em seu artigo que o problema é ./v'P-difícil já que
tem como caso particular o Proa/ema de SZeine7' em aria/os.

De fato, no caso do PSG(G, Z), dado Z Ç yG, basta definir

,,,-l& :=."'«'"
d.. = A., = 0 Vu,t} c yG

Comi isso, o modelo geia] sugeri(]o pelos a.utores fica reduzido ao seguinte pro
blenla:

7?Z272 CZ

«(.A : .4) ã l
0 $ #. 5; l
z inteiro

v.4 ç yG,.4n z # @e.,4n z # @
We G F.Cs.a

Lembra.mos aqui que Grõtschel e l\4onma. estudaram um politopo associado ao
problema geral que mencionamos, que se particulariza pala o PSG ao politoPO Pa(G, Z)
definido pala gratos conexos sem Steiner pontes:

Pa(G, Z) := colzula C {0, 11Za : Glzl é solução de Steiner }

Os autores analisaram os ca.sos en] que eliminando-se as restrições de integralidade
o sistema de inequações resultante caracteriza. completamente o politopo P3(G, Z). Antes
de verificarmos tais resultados lembremos (lue uma. aresta e é uma Steáner ponte do grato
se e for uma. ponte que separa dois vért.ices obriga.dórios. É interessante notar que existem
algoritmos polinonaiais pala deteiminal a.s Steiner pontes de um grato. No modelo gel,al
dos autores, a determinação das a.lestas essenciais (generalização das Steiner pontes no
modelo geral) é um problema .V'P'-difícil.

Teorema 15 Sda G wm gra/o conexo sem SZej7zer pontes e Z Ç yG. Za/ qzie l Z 1= 2
Elttão o sistema abaixo é zma caracterização completa e não redundante de Pa(G,Z)

,(.4 : .4) 2 1

a.? 0

V,4 ç yG, Á n z # é e .,4 n z # é, al..41 e CI.ÀI co««os
WeCEG
'qe C EG : G-- e não tem Steiner pontes

88



A demonstração deste resultado, segundo os autores, segue imediatamente dos
resultados sobre a caracterização completa do politopo associado ao problema de caminho
mais curto. Eles observam, ainda, que este sistema não caracteriza o politopo em qualquer
outro caso, nem mesmo no outro caso extremo onde Z = y(7. Em 1561 White, Farbel e
Pulleyblank observam que não é suficiente para descrever o politopo associado ao problema
em que o grato G é fortemente cordas (veja a subseção 3.4.3).

A seguir, os autores sugerem uma. generalização natural para o sistema. descrito
Lembremos antes que dada. ullla. pa.rtição P' de yG usamos a notaçãoacima.

.r(P') e incide en] dois conjuntos diferentes da partição P }

Teorema 16 Sega G um gra/o cozzezo sem Steíner pontes e Z C yG wm colÜunío dc
«é,t{«. oÓ«ig«ZÓ,{«. D«'Z" "m" p«,'lição 7:' %, . . . , Vi) d. }'G t«/ g«. u n z # @,

para á := 1, . . . , k, e7zfão

«(.r('P)) 2 k - l

de$ne uma faceta de PsÇG,Z) se e somente se:

.7. alKI é colzezo para i = 1, ,k;

2. CI ÇI nâo contém Síeiner pozztes com. re/anão a zi = z n %, para á = 1, ,A;

3. o grato (l; obtido de G colttraindo-se cada conjunto'Vi ü um só uértã,ce é 2-conexo

Dem: Suponhamos, inicialmente, que al%l nâo é conexo. Sem perda de gelleralidade
podemos considerei alnl desconexo. Seja (y'i,}'''2) uma. bipartíção de VI tal que y'i n
Z # é, y'2 # é e ly'i : y 21 :: @. Colllo (l; é conexo existe algum conjunto IÜ, pala
j C {2, . . . , k} (digamos V2) tal que V', e V2 estão conectados por alguma desta (veja. a

figura 4.11).

Figura 4.11

Então, pala a nova partição P' = (V'l, V2 U y'2, V3, , Mi) a inequação

«(/(7'')) ? É - l
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é do tipo enunciado no teorema e sua. soma com a inequação válida z(V2 : y'2) 2: 0 resulta
nalnequaçao

«(/(7')) 2 k - l

Portanto, esta última. não define uma faceta. Podemos, então, supor que CIUI é
conexo para { - 1, . . . , k. Suponha. que (;1%l contém alguma Steiner ponte e com respeito
a Zi = z n l,q. Vamos mostrar que

para todo vértice z C P3(G, Z) ta] que #(/(P')) = A -- l temos que z. = l
Assim, a. inequaçã.o não define faceta.

Suponhamos que existe -D Ç G -- e ta] que a'o C P3(G, Z) e zo(/(P')) = k -- l.
Como e é Steiner ponte de alZI, -D deve conter um caminho ligando dois vértices de Z
em componentes diferentes de alKI -- e. Assim .D' := Z) + .E% é tal que zo' C P3(G, Z) e
respeita a inequação da partição com igualdade. Além disso, .D' contém um circuito que
contém a desta e e uma aresta / C 1%, 'i41. Mas, neste caso, .D" := .D' / + e é tal que
«"" C -&(G, Z) e

zo"(/(P')) = k -- 2,

o que é um absurdo. Logo, anUI não tem Steinei pontes com relação a Zi.

Finalillente suponha que 6' não é 2 conexo. Seja yG = {z;l, u2, - - . , oi;} onde ui é

o vértice obtido ao se contrair H. gemi peida. de generalidade, podemos supor que u] é lml
vértice de corte e que os véi'vices u2, . . . ) oc pei'vencem à mesma componente de (; -- ol.

Tome

tVI := H U (%+i U

14/2 :' vl U (V2 U
u vÀ),

ut4)
e construa as paltições

p'i := (W], V2, V3, . . . , %),
P2 := (W2, y.+- , %+,, . . . , Vi)

Agora, basta notar que a inequação a(/(P')) ? k -- l é a soma das inequações
«(/(p'i)) 2 c -- l e z(/(p'2)) 2 k -- c, p'rt'"to não define faceta de P3(G, Z). Com isso,
terminamos uma parte da demonstração.

Resta mostram que se P' = (H, V2, . - - , Vk) é uma partição como no enunciado do

teorema que satisfaz (1), (2) e (3), então a inequação correspondente define uma faceta
de P3(G, Z).

Seja az ? Z, unia inequação que define uma faceta -F de P3(G, Z) tal que

{a € P3(G, Z) «( .r ( 7' ) )
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Primeiramente observe que a toda árvore geradora T de G corresponde uma
floresta de G, também denotado por 7', tal que

,r+ '( .r (7'' ) )
k

U
í:l

1 -- 1 pa.ra todo .B Ç .R := .E%

Seja e C .DU. Tome dois vértices u € z n U e u € yG -- %. Como G não contém
Steiner pontes, existe um caminho que liga u a u em G que não passa por e. Tome / a
aresta de um ta] caminho que está no corte IU : }ÇI e construa uma árvore geradora 7'' de
G que contém .f

Assim, se tomarmos D ;= T' + R, como allçl é conexo para .j = 1,
é Steiner ponte de al%l, zo C Pa(G, Z) e zo-' C P3(G, Z). Além disso,

,k e e nã.o

«"( .r ( 7' ) ) :« "' '( .r ( 7'') )

e portanto, ae :: 0, Ve C .E%

Agora, considere e,/ C /(P). Como ê é 2-conexo existe um circuito (7 em G
que contém e e /. Tome uma árvore geradora T' de (7 que contém C' -- /. Então,
T" := T' -- e + ./ é uma árvore geradora de 6'. Seja -D' = T' + .R e 1)" = T" + .R. Observe
q« zo' C P3(G, Z), ao" C P3(G, Z) e .inda

(z?zy = (23Df

Logo a. = a.f. Assim, aa ã Z, é um múltiplo escalar de z(/(P')) ? k
esta define uma faceta de -Pa(G, Z).

l e portanto,

n

E interessante notar que os resultados são bem mais complexos que os que ob-
tivemos para Ps(G, Z). Os autores explica.m em 1231 que os resultados obtidos seriam
utilizados no desenvolvimento de algoiitmos que seriam baseados em heuiísticas rápidas
para resolver o problema da sopa.cação (veja ]ia. próxima seção o princípio do algoiitnlo).
Grõtschel e Monma observam que pala. as fa.cela.s de corte o problema da separação pode
ser resolvido em tempo polinolnial usa.ndo o procedimento de Gomory e Hu j211. Para as
facetas de partição nenhum algoritmo eficiente para o problema da separação é conhecido.
Sabemos que o algoritlno está sendo desenvolvido a fim de projetai-se uma substituição
segura e económica de algumas linhas de transmissão nos EUA, de linhas comuns pala
fibras óticas.
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4.4 Descrição do Algoritmo e Resultados Computa-
cionais

B B

Nesta seção descrevemos o algoritmo para o PSG que desenvolvemos utilizando os resul-
tados teóricos vistos na seção 4.2 e discutimos uma implementação do mesmo. Um dos
principais objetivos desta implementação foi ganhar maior familiaridade com o problema
e obter experiência no trato com algoritmos baseados em métodos de planos-de-corte e
com programas pala resolução de piob]emas de programação linear.

4.4.1 Descrição do algoritmo

O princípio do algoritmo é, em cada iteração resolver um problema de programação linear
que é uma relaxação da descrição do politopo associado ao PSG(G, Z). A solução ótinla
deste problema. lelaxado (chamaremos solução parcial) nos devolve um subgiafo de G
que pode ou não se] uma solução viável do PSG(G, Z). Se a solução parcial a' induzir um
subgraío de G que é uma árvore de Steiner e, além disso a' € {0, lira, então obtivemos
unia. solução ótima. do PSG(G, Z). Ca.se contrário, devemos procurai inequações válida.s
que não sejam satisfeitas pela solução z' pa.ra adiciona.amos ao sistema que estamos resol-
vendo e a.ssim obtermos uma nova solução parcial. A seguir, detalhamos un] pouco mais
estas idéias e discutimos a implementa.çã.o de um algoritmo.

E dado, então, um giafo G = (yG, .EG) cona ullla função custo c : .E(7 ----, m e un]
conjunto Z C yG e desejamos iesolvei o PSG(G, Z). A idéia é começar com um sistema
de inequacões ,4a 5; b constituído de inequações válidas que definam preferencialmente
facetas de Ps(G, Z) e então lesolvei o pool)lema de programação linear

7?2,2 7?. C2

..«.{ J;: L:
Observe que temos três possibilidades pala. a solução ótima =' do problema descrito acima.
Lembremos antes que pa-ra # € {0, 1JZC chama.mos Glaçl o subgrafo de G induzido pol
surf(a) := {e : z. # 0}. Quando a solução for fracionária, também denotaremos poi
Glal o grato induzido por surf(z).

e a' C {0,lira e o grato induzido Glzl é uma árvore de Steiner.
solução ótima do PSG(G, Z).

Nesse caso, iç' é

e Existe atesta e C .EG tal que a. g {0, 1}. Nesse caso, devemos encontrar inequações
válidas pala o politopo a $m de adicionarmos ao sistema e obtermos uma nova
solução parcial.
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8 z' C {0, 11ZC mas o grato induzido por a' não é árvore de Steiner. Nesse caso.
mais inequações devem ser adiciona.da.s ao sistema para obtermos uma nova. solução
parcial.

Veja a descrição desse algolitmo na. figura 4.12

As inequações que adicionalemos ao sistema a cada passo são as que descrevemos
na seção 4.2. Na primeira iteração, o sistema inicial consiste das inequações triviais e das
ine(iuações z(-r(u)) ã l para o € Z (estas impõem a obrigatoriedade de que a todo vértice
em Z deve incidir alguma aresta e em stzpp(a)). Note que el;tas inequações definem facetas
de Ps(G, Z) (cf. seção 4.2.1).

Na descrição geral do algotitmo não especificamos como escolhem as inequações
que devem ser adicionadas ao sistema em cada. pa.sso do algoritmo. Também não discu-
timos como resolver o seguinte problema: dada uma solução parcial #', verificam se z' é
solução (5tima e, se não for, determinar uma inequação válida aa $ ó tal que aa/ > b.
Este problema é conhecido como o p7'0b/ema da separação ou den IWcaçâo de /acata ui-
o/ada. Diz-se também que a. inequaçâo az $ b é violada pela solução a' ou que ela é
un] plano-de-corte. Quando a busca. de facetas viola.das é restrita a unia. deterJllinada
classe, referimos a.o pioblellaa. da. sepaiaçâ.o pa.ra. essa classe. Assim, dizemos que o pro-
blema da sepa.maçã.o pala uma celta. classe À' é fá.cil ou difícil. Em geral, para pioblellla.s
./V'P'-completos pala os quais sã.o conhecidas algumas classes de facetas do politopo a ele
associado, o ploblenla da sepalaçã.o é fá.cil pa.ia. uma ou outra classe e é difícil pala mui-
tas delas. Veja por exemplo, o caso do Problema do Caixeiro Viajante 1431, do Subgrafo
Acíclico 1261 e da partição ell] Clliques 1271.

Nesse contexto vale a pena lembrei que, se pa-ra um dado problema .P conhecemos
a descrição completa do politopo a ele associado, e o problema da separação relativo a
essa descrição pode ser resolvido en] tel))po polinomial, então (pelo menos teoricamente)
o problema P também pode ser resolvido em tempo polinomial. Isto segue de resul-
tados devidos a Grõtschel, Lovász e Schiijver 1251. Consequentemente, pala problemas
./V'P'-completos (e sob a hipótese de que P # .ATP') ou não conseguiremos uma descrição
completa do politopo a ele associado, ou se encontrarmos uma tal descrição não saberemos
resolver eficientemente o problema da separação. Este resultado é de certa forma bastante
desencorajadoi pala quem quem desenvolver um algoritmo do tipo que descrevemos pala
resolver problemas ./V'P'-completos. A favor desta abordagem, podemos mencionar que
vários problemas difíceis para os quais algoritmos ba.seados em planos-de-corte combina-
dos com bv'a7zcÀ a?zd óou?ld têna fornecido resultados altamente satisfatórios na resolução
de problemas leais de gi'ande porte. Veja, poi' exemplo, Padberg e Rinaldi 1441 e Padberg
e Grõtschel 1431.
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Início

Iniciabza o

(PL): «.{n c'

.4= < b

Resolve o (PL)

Obtém x'

Acrescenta

inequações ao (PL)
.4z < b

S
=' C {0,1JTC

N

G [x'] é viável
N Procura inequações

violadas

S

z' é ótima

Pare

Figura 4.12
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4.4.2 Resultados Computacionais

Nesta seção apresentamos detalhes da implementação do algoritmo e também fazemos um
histórico de como as classes de facetas do nosso politopo foram sendo descobertas. Apre-
sentamos também um resumo dos resultados que obtivemos nos testes em que aplicamos
o algoritmo.

Os nossos testes computacionais seguiram três fases: na primeira utilizamos equi-
pamento conipatíve] com IBM PC/XT (4.77 MHz e 640 Kb de memória) no qual só
pudemos executar exemplos com no máximo 10 vértices (devido a limitação de memória).
Na segunda fase passamos a utiliza.l o equipamento PROCEDA 4270-PC (piocessadol
Motorola 68020, 20MHz e 4 h4b de memória) onde pudemos testar nosso algoritmo com
giafos de até 15 vértices. Finalnlellte, na. terceira. e última fase utilizamos o equipamento
B7900 da Unysis onde pudemos executar um exemplo de proporções maiores (58 vértices).

O algoritmo que desenvolvemos foi implementado na linguagem FORTRAN 77.
A razão de tal escolha foi o fato que dispúnha.mos de um programa em FORTRAN 77 pala
lesolvei o problema de piogia.nla.çã.o linda.i' em cada etapa - o Xh4P Linear Ploglanaming
Libraiy desenvolvido na Universidade do Arizona. por R. Malsten l38j que usa o método
simplex. Na última. fase da implenlentaçã.o, o progla.l-na. que desenvolvetnos junto cona o
XMP ficou com mais de 10000 lillha.s de plogra.ma fonte.

Primeira F'ase: IBM PC/X.T

Utilizamos nessa. fase apenas as inequa.ções da classe de facetas de corte (cf. a. subseção
4.2.1). Pudemos erltão fazer alguns testes para grados com a. função custo gelada aleato-
riamente a flnl de verificarmos enlpirica.mente como se comporta esta classe de facetas e
ta.mbém observam colho são as soluções fl,a.cionárias.

Relenlbramos, antes, que pa.ra todo corte ].A : .4], tal que .4 e Á são Z-admissíveis
a inequação #( 4 : .4) 2 1 define uma faceta de PS(G, Z). Com isso, temos un] número
muito grande de inequações que poderíamos introduzir no sistema. Faz-se necessário.
então, definir uma estratégia para determinar quais delas devemos adicional ao sistema
de restrições em cada iteraçâo de nosso algoritmo.

Nós consideramos dua.s possíveis estratégias para esta classe de facetas, supondo
ter uma solução pa-rcial z':

l Podemos achei em Glal um conte cuja inequação correspondente seja válida e esteja
violada por z' e então acrescentamos esta inequação ao sistema ;

2 Podemos identificar o tamanho Ê da menor componente conexo de Glal e então
acrescentar ao sistema todas as inequações correspondentes a cortes l,4 : ..41 tais que

Á - A
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O problema da separação para a classe de facetas de corte pode ser resolvido
em tempo polinomial utilizando o algoritmo de Gomory e Hu j211 para determinar coi-
ces mínimos que separam vértices obrigatórios. Tal algoritmo porém, se acoplado a um
algoritmo de fluxo máximo de complexidade O(l yG l3), resultaria em um procedimento
O(l yG l4) para resolver o problema da. separa-ção. Decidimos, então, escolher a segunda
estratégia que é mais rápida. Na. tabela. 4.1 resumimos os resultados que obtivemos exe-
cutando nosso algoritmo para diversos exemplos a.leatórios.

aval l z l no. de casos con) sol. ótinla inteira no. de casos com sol. ótima frac

Tabela 4.1: Testes apenas com as inequações de corte

Segunda Fase PROCEDA4270 PC

Tendo possibilidade de executei exetnplos alem.tórios maiores, foi nessa fase que imple
mentimos procedimentos pala. a.clescentar ao sistema as inequações correspondentes às
faceta.s W-induzida.s e às facetas de pa.itiçâ.o.

Como já observamos na. seçâ.o 4.2, mesmo com todas as inequações de corte ies
peitadas, ainda obtivemos casos com soluções parciais fracionárias como na. figul'a 4.13.

n-.l
ã,'

/

/ \ l
\ -'\2

\
\

/

(

l~\...{..,,'l
')

Figura 4.13

Na subseção 4.2.2 mostramos que para. todo W C Z a inequação a(t/(W)) ZI l&'
define uma faceta de Ps(G, Z). Como podemos notar, o número de inequações fornecido
por essa classe é muito grande (exponencial em Z 1). Nossa estratégia pala utilizar as
inequações Mr.induzidas foi ir acrescenta.lido ao sist.ema inicialmente aquelas com W 1= 2,
e então H/ 1= 3, e assim sucessiva.mente até (lue l TV 1=1 Z 1 --1. A eficiência dessa. classe
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de inequações na eliminação de valores fra.cionários na solução pode ser avaliada através
da tabela 4.2.

lz l no. de casos com so]. ótima inteira no. de casos com sol. ótima frac

Tabela 4.2: Testes apenas com a.s inequações de corte e W-induzidas

Col-no já havíamos observado na. stibseçã.o 4.2.3 soluções do tipo da figura. 4.14
ainda podialla se] soluções parciais. Tal observa.ção, como dissemos, nos levou às facetas da
partição que, como vimos, é unia. venera.liza.çã.o das outras duas classes de facetas. Naquela

l

2
l
2 .//
/

P-
/

'Q' ,
\ -\2

\

)
/

/
/ 1

2

q.
\

\

l '..
2

l
2\

»
/

-d
Figura 4.14

subseção vimos que para toda pa.ltição 'P = (H, . . . , Vk) de yG, desde que H n z # é

pala à ' l, . . . ,A a inequação z(/('P)) ? X' -- l é uma inequação válida para Ps(G, Z) e
ainda se cada % é Z-admissível a inequaçã.o define uma. faceta do politopo.

Não se conhece algoritmo eficient.e pala. resolver o problema da separação pala
esta classe de facetas, ou seja, da.da. uma. solução parcial determinam uma partição de yG
cuja inequaçã.o conespondente seja. violada. por essa. solução parcial. Utilizamos, então,
uma heurística para tentar resolver este problema. A idéia da heurística é que as giestas
"mais pesadas" devem ter ambas a.s pontas num mesmo subconjunto da partição P'. Com
isso, percorremos duas vezes a. solução parcial :r': na. primeira determinamos que alguns
vértices devem estar juntos, pois estão ligados por arestas "pesadas" e na. segunda vez
percorremos a solução parcial a fina de determina.i a que subconjunto os demais vértices
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devem pertencer. Esta heurística, apesar de simples, se mostrou eficaz.
resultados computacionais que resumimos na. tabela 4.3.

Observe os

ll''al l z l no. de casos com sol. ótíma inteira no. de casos com sol. ótima frac

Tabela 4.3 Testes com toda.s as classes de facetas

Terceira Fase una exenaplo real UNYSIS B7900

Após conseguirmos bons resultados pala exemplos pequenos (até 15 vértices) com função
custo gerada aleatoriamente, passamos a imaginar qual seria o comportamento do algo-
ritmo quando aplicado a exemplos leais. Assim, decidimos resolver um problema real
correspondente a um giafo completo de 58 vértices, representando cidades brasileiras, dos
quais 25 são obrigatórios (as capitais) sendo que a função custo é definida pela distância
rodoviária entre as cidades que a aresta liga (cf. j611). Veja a figura 4.15.

Observemos que o número de restrições a serem acrescentadas ao sistema inicial,
conforme descrevemos nas subseções anteriores, pode ser muito grande. Basta observei
que se o algoritnlo fosse, por exemplo, a.clescentar a.s inequações correspondelltes aos
cortes que se])ajam conjuntos de três vél'tices deveríamos fornecer mais de 4,5 milhões de
elementos não nulos.

Na resolução de problemas reais de gra.nde porte através de estratégias baseadas
em métodos de planos-de-corte, tem-se ]liostrado necessário atacar problenaas partícula.les
de forma particu]ar. Utilizando ta] princípio, a partir de uma solução parcial já "mani-
pulável" , fomos adicionando de filma. interativa. restrições encontradas ao estudarmos
cada solução parcial. Veja nas fíbulas 4.16, 4.17 e 4.18 algumas das soluções parciais que
obtivemos e as inequações violadas que a.crescentamos ao sistema a fil-n de eliminarmos
t,;. ..l.,,Â-.

É interessante nota.r que a cada. vez que obt.emos uma solução parcial z' em que o
subgraío Glz'l é conexo, temos um ]imitante inferior e um ]imitante superior para a solução
ótima do problema. O valor objetivo da. soluça.o parcial é um limitante inferior para o
valor ótimo, pois a soluça.o ótima do problema. é uma solução viável do problema ielaxado.
Por outro lado, como Gla;'l é conexo, se tomarmos o valor dado por E czc[,,] c(e), este é
um limitante superior pala o valor da. soluça.o ótima do problema.

Não pudemos (ainda) determinar a solução ótima do prob]ema real que formu
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Figura. 4.15
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[amos e a me]hor so]uçã.o que obtivemos tem (custo total) 14.030 km e está indicada na
figura 4.19. Este valor é um limitante superior para o valor da solução (5tima. Pelos
limitantes inferiores que obtivemos podetllos garantir que o valor da solução ótima está.
no intervalo j12.849,14.0301. Com isso, o elmo máximo que podemos estai cometendo é
de 1.181 km (menos de 10 %). O tema)o de CPU gasto pelo nosso algoritnlo não foi
prioritário no desenvolvimento do algoritmo. Particularmente, na execução de algumas
iterações deste exemplo real, muitas vezes foi necessário mais de 5 minutos de CPU.

Cabe aqui notei que o algoiitmo que desenvolvemos procura determinar uma
solução a' que minimiza a função cz sobre um politopo que é uma relaxação de Ps(G, Z)
já que temos apena-s uma caracterização pa.tcial deste último. Em muitos casos obtém-se
assim uma solução que é viável e inteira. pa.ra o PSG, e que portanto é uma soluça.o ótinla.
Quando isto não acontece, de posse de linaitantes inferiores e superiores, podemos piocedei
a busca de unia solução ótima. utilizando técnicas de b7'anca and bound. Não fizemos a
implementação de algum método baseado nesta estratégia, mas isto seria certamente
interessante pois um algoritmo que implementa.sse ambas as estratégias sempre forneceria
uma solução ótima.

As estratégias que ultima.mente têm-se mostrado bastante eficientes para pro-
blemas difíceis de grande porte são conllecida.s como branca azzd c«t e trazem acopladas
técnicas de Z)7'a?&cÀ a7z.d Z)0?17i.d co]]] planos-de-core. Estas duas técnicas são combinadas,
cada qual se beneficiando cona as informa.ções obtidas da outra e explorando estratégias de
geração parcial e fixação peima.neste de variáveis (veja, poi exemplo, Padberg e Rillaldi
1441 e Padbeig c Grõtsche] 1431).
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Figura 4.19
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Comentários Finais

A pesquisa científica. é uma atividade inteicssa.nte: apesar de seu objetivo sei acabei com
as dúvidas do Honrem, na maioria. das vezes esta trabalha no sentido inverso. E]]] nosso
caso (ou melhor, meu caso), quando iniciamos este trabalho tínhamos apenas uma única
dúvida: "Praz)/ema de Ste ner /? Que é isso?" Hoje esta. dúvida não mais existe, porém
surgiram algumas outras que gostaríamos de compartilhar e contribuir modestamente ao
"arsenal de dúvidas da Hunia.nidade":

e Como se colnpoitalá uma estratégia baseada. em planos-de-corte para as variantes
do ploblenla. de Steinel em araras?

8 Como resolvem o problema da separação para a classe de facetas da partição?

e Que propriedades têm os politopos que associamos ao problema?
diâmetro? Quando seus véi vices são adjacentes?

Q-i é o se«

8 Como toinal nosso algoritmo naa.is e$1ciente? Como melhorar as heurística.s para
acresceJltar inequaÇÕes ao sistema.?

8 Certamente seita. interessa.nte desen-.'olvei lim algoritmo basea.do na. estla.ténia de
b?'anc/} and c t paga. o ]losso problema. Como seria o comportamento de tal algo-
ritmo'r

A respeito do algoritmo que desenvolvemos, vale a pena mencionar que não temos garantia
alguma sobre sua eficiência e nem ao menos sobre sua eficácia. Como não caracterizamos
completamente o politopo, não podemos afirmei com certeza que nosso algoritmo resolve o
problema pala qualquer instância. Além disso, nã.o podemos afirmar que nosso algoiitmo
é melhor que algum outro da literatura, pois qualquer tipo de comentário nesse sentido
deveria levar ei-n conta diferenças em máquinas, instâncias, comportamento médio e assim
por diante.
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