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Resumo

O estudo das propriedades de aproximação de problemas de otimização NP-
difíceis é um tópico de interesse tanto da área de otimização quanto da teoria de
complexidade computacional. O tema desta tese insere-se neste contexto, dando
ênfase ao estudo de problemas de partição de grifos em subgrafos conexos satis-
fazendo certas especificações. Concentramo-nos no desenvolvimento e análise de
algoritmos de aproximação, e questões relativas ao grau de (in)aproximabilidade
desses problemas.

Um dos problemas investigados, chamado Maz 2-Partição C'anca;a l?a/anceada
(PCB2), é o seguinte: dado um grifo conexo G = (X-E) com uma função peso
w : y -} Z+ definida sobre seus vértices, encontrar uma 2-partição (Vi,V2) de

y tal que Gl}/ll e alV21 sejam conexos e o peso do mais 'leve' deles seja o maior
possível. Mais formalmente, queremos encontrar uma tal partição que maximiza
a função minta(h),w(V2)}, onde m(S) denota o peso de um conjunto S. Exibi-
mos resultados sobre complexidade computacional e inaproximabilidade. Também
apresentamos uma releitura de um algoritmo (4/3)-aproximado desenvolvido por
Chlebíková ICh1961. A análise parametrizada que fizemos permite descrever clas-
ses de grafos para as quais as soluções devolvidas se aproximam assintoticamente
do ótimo. Mostramos que a razão de aproximação desse algoritmo é justa mesmo
para gratos 3-conexos. Além disto, elaboramos um algoritmo para grafos 3-conexos
usando contrações de arestas, que pode produzir soluções de qualidade melhor do
que o algoritmo (4/3) aproximado. Também apresentamos um esquema de apro-
ximação polinomial para uma classe especial de grifos. Provámos ainda que as
versões com e sem pesos do Max 2-Partição Conexo Balanceada possuem o mesmo
limiar de aproximação.

Estudamos também uma generalização natural do problema PCB2, denomi-
nado .Afaz q-Partição (;onera -Balanceada (PCBç), para q > 2. Para o problema
PCB3 restrito a grifos 3-conexos exibimos dois algoritmos, sendo um deles uma
2-aproximação. Para o PCB4 restrito a grafos 4-conexos exibimos também uma
2-aproximação, porém apenas sob certas hipóteses sobre os pesos dos vértices.

[nvestigamos um outro prob]ema, chamado ]14af .4ruore Balanceada, que mos-
tramos ser AP-redutível ao PCB2. Também apresentamos algoritmos de apro-
ximação para um outro problema correlato, denominado Maz (p/k)-.Bípartãçâo



Preze amar a C'onera. Exibimos um algoritmo para 1/2 $ p/k < 1 cuja razão de
aproximação é 3p/(3p -- k). Discutimos brevemente outros problemas correlatos,
mencionando alguns resultados encontrados na literatura.

Palavras-chave: algoritmos de aproximação, esquema de aproximação polino-
mial, gratos k-conexos, inaproximabilidade, partição conexo balanceada, partição
de gratos.



v'

Abstract

In this thesis we study the Maa; Z?aZanced C'onnected q-Partátáon ProóZem

(BCPç), defined as follows. Given a connected graph G = (y, -E) with a weight
function w : y --> Z+, ând a q-partition P = (VI, Ve, - - , yç) of y such that al%l
is connected (l $ { $ q) and P maximizes minÍw(H) : l $ 5; q}. This problem
is known to be NP-hard. We present results on the computacional complexity of
this problem restricted to special classes of graphs, some non-approximability re-
sults, and approximation algorithms. The main results are for q :: 2 and q :: 3,
for which we show approximation algorithms with performance ratio at most 4/3
and 2, respectively. We show that BCP2 does not admit an FPTAS even for 2-
connected graphs, and we exhibit a PTAS for a special class of graphs. We also
study some other related problems, showing how some resulta for BCPç can be
extended to trem. For one of these problems, called Maz Fractiona/Zg/ C'onnected
(p/k)-.BipadÍfÍon Praz)Zem, we exhibit a 3p/(3p Â)-approximation algorithm for
LI'z '$ plt <. '\-
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CAPÍTULO I

Introdução

"0 homem não é maior do que o resultado de
seus pensamentos; o que ele pensa, é o que Dirá
a ser."

(Gandhi)

O estudo de um problema de otimização sob o ponto de vista algorítmico começa
invariavelmente pela identificação de sua complexidade computacional. Não raras
as vezes, deparamos com problemas que são NP-difíceis, cabendo-nos então decidir
que tipo de solução nos interessa: excita, probabilística, ou aproximada.

A busca de tais tipos de solução fazem uso de abordagens, cada uma das quais
sacrificam algum aspecto em troca de outro. Soluções exatas, onde eventualmente
podemos usar técnicas gerais como branca and bound ou programação dinâmica,
sacrificam o uso de recursos computacionais (tempo, espaço) em troca de uma
solução exala (ótima). Ainda que esse compromisso pareça natural, nem sempre
isso é possível: algumas vezes o tempo exigido é tão grande que apenas instâncias
pequenas ou de médio porte são tratáveis na prática.

Soluções probabilísticas, encontradas através do uso de métodos probabilísticos
(Monte Carlo, Las cegas), sacrificam o determinismo (no sentido de que nem
sempre as mesmas instâncias produzem as mesmas soluções), mas em geral estes
métodos são simples e as soluções são encontradas rapidamente (eventualmente
alguma instância pode exigir um tempo bem grande). Há abordagens que de-
volvem soluções que, com grande probabilidade estão corretasl e há outras que,

l
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se devolvem uma resposta, esta é correta, porém nem sempre uma tal resposta é
devolvida.

Em se tratando de soluções aproximadas, sacrificamos a exatidão em troca de
rapidez na busca de tais soluções. Em geral, nos referimos a métodos heurísticos,
quando usamos estratégias ad Aoc, sem nenhuma garantia quanto à qualidade da
solução encontrada. Dependendo do problema, este tipo de abordagem pode even-
tualmente encontrar soluções de boa qualidade (só comprovável através de amplos
testes computacionais). Em contrapartida a este tipo de abordagem que carece de
um 'selo de qualidade', existem os chamados algoritmos de aproximação. Neste
caso, além da rapidez, tem-se uma garantia quanto à qualidade da solução encon-
trada (em comparação com a solução exala). Quando conseguimos tanto rapidez
(polinomialidade) quanto boa qualidade, temos uma situação altamente desejável,
tanto em termos práticos (quando se trata de um problema com muitas aplicações)
quanto em termos teóricos. No aspecto teórico, a relevância resulta do fato de que
muitas vezes são desenvolvidas ferramentas (técnicas de prova) que além de serem
interessantes por si só, podem também ser usadas em outros contextos; ou que
certos aspectos desconhecidos sejam revelados com relação ao problema em foco,
levando a indagações e resultados de natureza mais geral.

Nas últimas duas décadas o estudo de algoritmos de aproximação para proble-
mas combinatórios NP-difíceis tem sido tema central de pesquisa em otimização
combinatória. O número de trabalhos sobre este assunto tem crescido substan-
cialmente, com a introdução e formalização de novas técnicas para melhoria das
garantias de aproximação ICK98, Hoc97, MPS98, ACG+99, Vaz001.

A teoria de complexidade computacional clássica, desenvolvida por
book ICoo711 e Karp IKar72j, fornece um modelo computacional robusto para
problemas de decisão, possibilitando o desenvolvimento de uma rica teoria da com-

plexidade computacional baseada em reduções de tempo polinomial, e a obtenção
de várias classes de problemas.

Na tentativa de estabelecer um tal ambiente teórico para o estudo da aproxi-
mabilidade de problemas de otimização, foram definidos formalmente os chamados
Problemas de Otimização NP, denotados por NPO, e pesquisas têm sido direcio-
nadas para entender e classificar tais problemas.

E bem conhecido que se um problema NPO pode ser resolvido em tempo poli-
nomial, então seu problema de decisão correspondente pode também ser resolvido
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da mesma maneira. Assim, qualquer problema NPO cuja versão de decisão é um
problema NP-completo não pode ser resolvido em tempo polinomial, sob a hipótese
de que P # NP. Nestes casos, é natural sacriâcar a otimalidade e buscar soluções
aproximadas computáveis em tempo polinomial.

Há que se ressaltar porém que existem limites quanto ao grau de aproximabi-
lidade de certos problemas, a menos que P = NP. Constatou-se que para muitos
problemas de otimização, encontrar soluções aproximadas é tão difícil quanto en-
contrar uma solução exatal além disso, estes podem apresentar propriedades de
aproximação drasticamente diferentes.

Os tópicos estudados nesta tese inserem-se no contexto de estudos sobre com-
plexidade e aproximabilidade de certos problemas sobre partição de grafos em
subgrafos conexos. Investigamos a complexidade computacional desses problemas
e outros correlatos, projetamos algoritmos de aproximação, e pesquisamos questões
relativas ao grau de aproximabilidade dos mesmos.

Definimos na próxima seção os problemas estudados e mencionamos os resulta-
dos que foram obtidos. Na última seção mencionamos alguns problemas práticos
que podem ser modelados como problemas de partição de grifos.

1.1 Problemas Investigados
O tema central desta tese é o estudo do problema Max q-Partição Conexo

Balanceada (PCBç), onde q é um inteiro maior ou igual a 2. Neste problema, a
entrada é um grato conexo G = (y, -D) com uma função peso w : y --> Z+ definida
sobre seus vértices, e o objetivo é encontrar uma q-partição (yl, V2, . . . , yç) de }'
tal que o subgrafo induzido por cada um destes conjuntos % é conexo e o peso do
mais 'leve' deles é tão grande quanto possível.

No Capítulo 3 estudamos o problema PCB2. Do ponto de vista algorítmico, é
suficiente resolver o PCB2 para grafos 2-conexos, já que algoritmos para tais gratos
podem ser usados para resolver este problema quando o grifo de entrada é conexo.
Assim, é interessante obter resultados sobre o PCB2 restrito a grifos 2-conexos.

Nesta direção, mostramos que, sob a hipótese de que P #: NP, a versão de de-
cisão do PCBu restrito a gratos 2-conexos é um problema fortemente NP-completo,
e portanto não admite um FPTAS. Um outro resultado de inaproximabilidade que
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provámos na Seção 3.2 é que o PCB2 sobre grifos conexos com n vértices não ad-
mite um algoritmo (l + c)-aproximado onde c :É $, a menos que P = NP (mesmo
para gratos bipartidos). Uma questão natural que surge neste contexto é se este
problema admite um PTAS. Na tentativa de responder esta pergunta obtivemos
duas classes de grafos para as quais exibimos um PTAS. No caso geral, não sabemos
uma resposta.

Na Seção 3.3 apresentamos uma releitura do algoritmo (4/3)-aproximado desen-
volvido por Chlebíková ICh196j. A análise parametrizada que efetuamos permite
descrever classes de grifos para as quais as soluções encontradas se aproximam as-
sintoticamente do ótimo. Adicionalmente, mostramos que a razão de aproximação
deste algoritmo é justa mesmo para grifos 3-conexos. Além disto, apresentamos
para grafos 3-conexos um algoritmo baseado em contrações de arestas que pode de-
volver soluções com qualidade melhor do que a razão 4/3 garantida pelo algoritmo
anterior.

Na Seção 3.3.1 exigimos um PTAS para o PCB2 restrito a duas classes de grifos
que chamamos de I'-grifos e C.-grifos. Nossa motivação para estudar estes grifos
advém de algumas topologias de redes de longa distância (wãde área networks)
que são casos especiais desta classe de grifos. O esquema de aproximação que
apresentamos é baseado nas idéias usadas no FPTAS para o problema Max 0/1
Mochila, desenvolvido por lbarra, Kim jlK751 e Lawler ILaw791, combinadas com
idéias de um algoritmo g-aproximado exibido por Galbiati ef a/. IGMM97j. Até
onde sabemos, nosso algoritmo é o primeiro a aplicar estas idéias para os problemas
de partição estudados nesta tese.

Na Seção 3.3.2 mostramos que as versões com e sem pesos do PCB2 (para gratos
conexos) possuem o mesmo limiar de aproximação.

No Capítulo 4 investigamos o problema Max q-Partição Conexo Balanceada
(PCBç), onde q ? 3. Na Seção 4.1 analisamos a complexidade do PCBç e listamos
os casos polinomiais e NP-difíceis relacionados com este problema. Também co-
mentámos que os únicos algoritmos de aproximação conhecidos para o PCBç são
restritos às grades G.x«, para n ? 3. Esses algoritmos porém, não têm uma razão
de aproximação que possa ser explicitada independente do resultado da execução
desses algoritmos.

Na Seção 4.2 estudamos o PCB3. Neste caso, restringimos nossa atenção aos
grifos 2-conexos e 3-conexos. Além de provarmos a intratabilidade do PCB3 para

r
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estes casos, desenvolvemos algoritmos de aproximação. Um dos algoritmos exibidos

para grifos 3-conexos é uma 2-aproximação. Na Seção 4.3 investigamos o PCBç
restrito a gratos q-conexos, q ? 4. Para o caso q = 4 exibimos um algoritmo
2-aproximado para algumas instâncias.

No Capítulo 5 investigamos outros problemas relacionados com o PCIBç Na
Seção 5.1 estudamos o problema Max Arvore Balanceada, que mostramos ser AP-
redutível ao PCB2. Também estudamos o problema Max (p/k)-Bipartição Fra-
cionária Conexa (BFCp/k), definido para l $ p < k. Neste problema, definido
sobre instâncias como a do PCB2, o objetivo é encontrar uma 2-partição conexo
IVI, V2) do grifo de entrada tal que w(VI) é máximo sujeito a w(VI) .$ (p/A)w(y).
Este problema pode ser visto como uma generalização do PCB2, já que PCB2 é
equivalente ao BFCi/2. Na Seção 5.2 exibimos algoritmos de aproximação para
este problema. Outros problemas correlatos são discutidos na última seção deste
capítulo.

No Capítulo 6 tecemos algumas considerações finais sobre o trabalho desenvol-
vido nesta tese.

No Apêndice apresentamos a definição de todos os problemas de otimização
mencionados nesta tese.

1.2 Aplicações

Mencionamos nesta seção alguns problemas práticos que podem ser modelados
como problemas de partição conexa balanceada.

A primeira aplicação é sobre um problema de um órgão público que precisa fazer
uma subdivisão balanceada de um terreno, constituído de vários lotes. Tal terreno
é uma área de mineração retangular, que deve ser distribuída a q companhias. Esta
subdivisão deve ser tal que cada companhia opere livremente em seus próprios lotes
(isto é, cada conjunto de lotes deve ser conexo) e nenhuma companhia deve ter uma
probabilidade de sucesso muito baixa. Para isso, foi feita através de prospecção
geológica uma estimativa da probabilidade de descobrir diamantes em cada lote.
Dessa forma, para ser mais justo, o órgão público deseja fazer uma subdivisão que
maximize a probabilidade mínima de descobrir diamantes em cada conjunto de
lotes. Neste caso, temos uma aplicação do PCBç, cujo grato de entrada é uma
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grade, e o peso de seus vértices é uma estimativa de probabilidade IBLLS981.

Outra situação onde o particionamento de grades G.,.2 (escadas) pode ser uti-
lizado é no balanceamento de tarefas de supervisão em uma linha de montagem
de circuitos eletrânicos IBLLS011. A linha de produção precisa produzir dois ti-
pos diferentes de placas: A e B. Placas do tipo A e do tipo B utilizam diferentes
seqüências de operações que são realizadas por máquinas que devem ter seus com-
ponentes alterados para realizar cada uma dessas tarefas. A supervisão da linha
de montagem é executada por um dado número de computadores chamados super-
visores. Cada supervisor cuida de um subconjunto de operações (que podem levar
tempos bem variados) e é responsável pela troca de componentes entre máquinas
diferentes. Deseja-se balancear a tarefa de supervisão entre um dado número q de
supervisores. Visto que a carga de trabalho devido a transferência de componentes
é maior quando as máquinas pertencem a diferentes supervisores, para minimi-
zar o gerenciamento da transferência de componentes entre supervisores, deseja-se
considerar somente partições conexas.

Uma outra aplicação interessante é em sistemas operacionais IBP951. Considere
uma árvore enraizada onde os vértices representam procedimentosl sendo que existe
uma aresta de um vértice Á para um vértice -B se o procedimento .4 chama o proce-
dimento .B. O peso de um vértice representa a quantidade de memória exigida para
alojar o procedimento correspondente. No caso, a soma de memória exigida para
todos os procedimentos é maior do que o espaço disponível na memória principal,
sendo então necessário um sistema de paginação. Um sistema de paginação é uma
partição dos procedimentos em conjuntos disjuntos chamados páginas. Somente
algumas páginas podem estar na memória simultaneamente, devido às limitações
de espaço, as demais são armazenadas em memória secundária. Páginas são tro-
cadas entre as memórias principal e secundária de acordo com a utilização de seus
procedimentos na hora da execução. As operações de troca são lentas, devido
às operações de entrada e saída que precisam ser feitas na memória secundária.
Assim, para reduzir a quantidade destas operações, objetiva-se armazenar proce-
dimentos que são chamados um pelo outro na mesma página. Ou seja, o objetivo é
particionar a árvore em q subárvores, e definir para cada página uma tal subárvore.

O tamanho da memória de uma página deve ser suâcientemente grande para
armazenar todos os seus procedimentos. Visto que páginas diferentes são trocadas
com outras (na memória principal), devemos alocar para cada página a quantidade
de memória da página de maior tamanho, para permitir trocas entre quaisquer
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páginas. Neste caso, desejamos minimizar a quantidade de memória da página
com o máximo tamanho. Ou seja, buscamos uma q-partição onde a classe com
o maior tamanho seja a menor possível. Se considerarmos a função objetivo do
BCPç, isto é, se buscarmos uma q-partição conexo que maximiza o tamanho da
menor classe (max-min), é possível que o tamanho da maior página possa ser
maior do que a da solução encontrada no caso anterior (min-max), mas ainda
assim estaremos garantindo uma partição balanceada. No Capítulo 5 comentámos
essas duas funções objetivo.

Mencionamos outras aplicações nos capítulos 3 e 4 deste trabalho.



.Z.2 Ap/ilações



CAPÍTULO 2

Preliminares

"Na Tnateniática você não compreende coisas
você simp/esmente se acostuma com elas. "
(Johann von Neumann)

Neste trabalho supomos que o leitor esteja familiarizado com conceitos da teoria
de complexidade computacional e da teoria dos grifos. Na primeira seção deste
capítulo apresentamos alguns conceitos sobre grifos com a ânalidade de estabe-
lecer a terminologia e a notação adoradas. Na seção seguinte revisamos algumas
definições básicas e resultados sobre complexidade e aproximabilidade de proble-
mas de otimização NP, seguida de um breve resumo sobre o desenvolvimento da
área

2.1 [Feoria dos Grafos

Um gra/o G = (y. E) é um par ordenado que consiste de um conjunto finito
não-vazio y de uért ces e um conjunto -E de pares não-ordenados de elementos
distintos de y, chamados arestas. O conjunto de vértices de G também é denotado
por y(G) e o seu conjunto de arestas por E(G).

Se uma aresta e é definida por um par de vértices, digamos {u, u}, escrevemos

e :: {u,u}, ou simplesmente e = uu, e dizemos que os vértices u e u são os seus
ezfremos. Também dizemos que esses vértices são uizÍnAos ou a(Üacentes, e que a

9
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aresta e é incidente ao vértice u (e ao vértice u).

A uizinÀança de um vértice u num grifo G, denotado por .ATC(u), é o conjunto
dos vértices de G que são vizinhos de u. Quando o grifo G está claro pelo contexto,
escrevemos simplesmente .V(u).

Um grifo G é triz;áaJ se tem apenas um vértices e G é completo se todos os seus
vértices são dois a dois adjacentes. Denotamos por -Kn um grato completo com n
vértices. Um grifo é bipartida se seu conjunto de vértices é da forma X U y, com
x n y = 0, e suas arestas têm um extremo em X e outro em y

O grau de um vértice u num grato G, denotado por g(u), é o número de arestas
de (; incidentes a u. O grau máximo de G, denotado por .A(G), é definido como
a.(G) axÍg(«) 1 « C }'}.

Um camãnAo em um grato G é uma seqüência de vértices distintos P ::
luo, . . .,uA;) tal que uíui+i C -E(G) para todo á, 0 $ à < k. Neste caso dizemos
que y(P) = {uo, . ..,uk} e .E(P) = {uÍui...i l { = 0, . ..,k -- 1}. 0 compra«.ente
do caminho P é o número de arestas em -E(P). Dizemos que o caminho P vai do
vértice uo ao vértice uA;, ou que P é um caminho entre uo e uÀ:. Se P é o caminho
acima e ukuo é uma aresta de G então C' = (uo, ui, . . . , uk, uo) é um circuito em G.

Um grafo G é conexo se entre quaisquer dois de seus vértices existe um caminho

Uma .#oresfa é um grato que não contém circuitos. Uma árvore é uma floresta
conexa. Os vértices de grau l em uma árvore são chamados /o//zas.

Sejam G = (y, -E) e G' = (y', .E') dois grifos. Dizemos que G' é um suógrci/o
de G se y' Ç y e .8' Ç E. Dizemos que G' é um suógra/o gerador de G se y' = y
Uma árvore geradora de um grato G é um subgrafo gerador de G que é uma árvore.
Se X Ç y então o subgrafo de G induzido por X, denotado por CJXI, é o subgrafo
de G com conjunto de vértices X e conjunto de arestas {uu C -8(G) l u, u c X}.

Se G é um grato e X é um subconjunto de vértices de G, então G -- X é o
subgrafo de G obtido pela remoção de todos os vértices em X e de todas as arestas
incidentes a X. Se X = {z} é um conjunto unitário, escrevemos G -- # em vez de

G -- {z}. Para um subconjunto F Ç E, temos que G -- F = (y. -E \ F). Como no
caso de vértices, se e é uma aresta então escrevemos G -- e em vez de G -- {e}

Os subgrafos conexos maximais de um grifo G são chamados componentes co-
nexos. Denotamos por c(G) o número de componentes conexos de G.
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Figura 2.1: Um grifo e seu correspondente grifo de blocos

Num grato G = (y. .E) um subconjunto X Ç y é chamado um corte de uédices
de G se c(G -- X) > c(G). Se X = {u} então dizemos que u é um ponto de
adáculação de G.

Seja G = (y. E) um grafo conexo e k um natural. Dizemos que G é k-camelo
se G X é conexo para todo X Ç 1/ tal que IX < k. A conectáuÍdade de G éo
menor natural k tal que G é k-conexo. Se G é 2-conexo também dizemos que G é
báconezo.

Os subgrafos maximais de um grifo G que são 2-conexos, ou isomorfos a -K2,
são chamados b/ocos de G. A maneira como os blocos de um grato G se intersectam
revelam muito sobre a estrutura do grato. Tal estrutura pode ser definida através
de um grato, do seguinte modo. Seja .4 o conjunto dos pontos de articulação de G
e .B o conjunto de seus blocos. O gra/o de Z)Jogos de G é um grato bipartido com
conjunto de vértices .A U .B e conjunto de arestas da forma a-B, onde a C -B. A
Figura 2.1 exibe um grafo e o seu correspondente grifo de blocos. Observe que o
grato de blocos de um grifo conexo é uma árvore.

Finalizamos esta seção apresentando um conceito que é central nesta tese.

Seja ,4 um conjunto e .Ai, .42, . . . , Áq subconjuntos não-vazios de .A. Dizemos
que P = (.41, .42, . . . , .4ç) é uma partição de .A se .4 = .AiU..'l2U. . .UÁç e .4in.Aj = ü
para l $ { < .j $ q. Também dizemos que P é uma q-partição de .A.

Se G é um grifo conexo e P = (VI, ..., yç) é uma q-partição de y(G) tal que
alt41 é conexo para l 5; d 5; q, dizemos que P é uma q-parÍáção coneza de G.
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2.2 Complexidade de Problemas de Otimização

Nesta seção vemos como a teoria da complexidade de problemas de decisão pode
ser estendida para problemas de otimização. Inicialmente, discutimos as relações
entre suas versões construtiva, de decisão e de avaliação. Ressaltamos que as
definições e os teoremas apresentados aqui seguem de perto a terminologia usada
por Ausiello et a/. IACG+991.

E importante observar que qualquer problema de otimização P tem um pro-
blema de decisão Po associado. Quando P é um problema de minimização (maxi-
mização), Po verifica, para algum k > 0, a existência de uma solução viável 3/ da
instância z com valor m(z, Z/) $ k (m(z, Z/) ? k).

Além disto, problemas construtivos e de avaliação podem também ser associados
a um problema de otimização P. No caso de um problema construtivo Po, o
objetivo é, dada uma instância z, encontrar uma solução ótima 3/* para z e sua
medida m(aç, Z/*). Na versão de avaliação P,4, dada uma instância iç, o objetivo é
determinar o valor da medida ótima m(]ç, Z/*).

Note que, para qualquer problema de otimização P, a versão de decisão Po
não é mais difícil do que o problema construtivo Pc. De fato, para responder
7)o sobre uma instância z é suficiente utilizar algum algoritmo para Pc, obtendo
assim uma solução ótima 3/* e o seu valor m(z, 3/')1 feito isso, é suficiente verificar
se m(z, g/') $ A (minimização) ou m(z, g/*) 2 k (maximização).

A forma mais direta para caracterizar a complexidade de problemas de oti-
mização é considerar o tempo necessário para resolvê-los e estender para os pro-
blemas de otimização a teoria desenvolvida para os problemas de decisão.

Um aspecto relevante nesses estudos é caracterizar problemas de otimização P'
que podem ser considerados tratáveis, isto é, para os quais existe um algoritmo
(de tempo) polinomial que, para qualquer instância z devolve uma solução ótima
g/* e o seu valor m(z, 3/*). Estamos interessados no estudo das versões construtivas
de problemas de otimização que residem no limite entre tratabilidade e intratabi-
lidade. Estes, por analogia com problemas de decisão NP, são chamados de NPO,
denominamos também de NPO a classe de tais problemas.

Definição 2.2.1. Um problema P de otimização NP (NPO)t é uma .g-Mpla
(l,sol,m,op*) t.l que

l Esta abreviação é oriunda do termo em inglês, "NP Optimization Problems" . Decidimos não
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e 1, o conjunto de instâncias de 'P, é reconhecível em tempo polinomial.

e Dada uma instância z C 1, sot(.z) denota o conjunto das soluções viáveis de
z. Existe um polinõmio p tal que, para qualquer = e para qualquer U C sol(.z),
Z/l $ p(lal). P«« q««Zq«« ín.[ó«c'" :« e q-/q«« Z/ f./ q«. lpl $ p(1:«1), é
de'ÍdúeZ em te«.po poli«omá«Z '. 3/ c «Z(«). ÍSe « é «.« in.tá«.{«, l:«
denota o tamanho de =.)

e Dctda uma instância x e uma solução viável y de x, m(x, y) denota a medida
inteiro, positiva de 'y (frequentemente ct\üma,da o valor de U). A fun,ção m, é
com,putáuet em tempo polinomiüt, sen,do também chüwtadü junção ob:jetiuo.

8 0pt C {maz,mãn} indica o oó.jetÍuo do praz)lema. dada uma nsláncia z,
evtcontrar um,a se\ração 'y de x cuja 'medida é máxima ou mínima dependendo
se o probte«a é de mazimizüção (opt = max) o-« «~i'«imiz.«ção (opt = mi«,).
Um« t-t solução é ch««d« solução óti«~« . o seu «lo« (ch.m.do ótimo) é
denotado por opt(z).

Observação 2.2.1. Quando /or conuenàente, para nos re/erírmos a qualquer dos
elege'«tos da A:-Mpla (l,sot, m,opt) .le um problema'P, '«s"erros o «-ome do pro-
blema como subscrito: IP, sol,P, mp, opt,P.

Observe que com a definição de problemas NPO podemos associar um modelo
de computação não-determinístico. Isto é formalmente apresentado no seguinte
resultado que mostra que a classe NPO, no contexto de otimização, é naturalmente
análoga à classe NP.

Teorema 2.2.1. Para qualquer prol)Zela de otárnázaçâo 7' em NPO, o problema
de decisão correspondente 7)o pertence a NP

A relação entre as classes NP e NPO, que acontece no caso de computações não-
determinísticas, pode ser traduzida, no caso de algoritmos determinísticos, pela
seguinte definição, que exibe a classe de problemas NPO cujas versões construtivas
são solúveis eÊcientemente.

Definição 2.2.2. Um problema de otámízaçâo P = Í7,soZ,m,opta pederzce â c/asse
PO se está em NPO e Caíste um aZgorÍfmo Á po/ãnomia/ gue, para qua/quer
{«.fán.{. «: C .r, de«J« «m« ;oJ«ção ótãm« y* C «Z(z) e ..« «/o, «.(z, g/*).

traduzi-la devido a denominação ser muito comum na literatura da área
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É desconhecida a complexidade intrínseca dos problemas de otimização em NPO
cuja pertinência a PO não foi estabelecida. Analogamente ao caso dos problemas
de decisão, para esses problemas nenhum algoritmo polinomial foi descoberto mas
nenhuma prova de intratabilidade é conhecida ainda. De fato, a questão "PO =
NPO?" está estritamente relacionada à questão "P = NP?", visto que foi provado
que as duas questões são equivalentes no sentido que uma resposta positiva para
uma delas implica uma resposta positiva para a outra.

Observe que se a versão de decisão Po de um problema P em NPO é um
problema NP-completo, então P é NP-difícil. Claramente, um problema de decisão
Po poderia ser facilmente resolvido se um oráculo encontrasse uma solução do
problema de otimização construtivo Pa

O fato de um problema P em NPO ser NP-difícil naturalmente coloca P no
mais alto nível de complexidade na classe NPO, como acontece em NP com os
problemas NP-completos.

Nesta análise da complexidade de problemas de otimização, destacamos como
mais um aspecto importante as relações mútuas existentes entre as várias versões
(decisão, avaliação e construtiva) de um problema de otimização.

Antes de aborda-las definiremos a redução de tempo polinomial de Turina usada
nos resultados mencionados a seguir.

De6nição 2.2.3. 1)mãos dois proa/Chás de otãmázação P e P', dizemos qzée P é
redutível a'P' , em símbolos'P $FT'P' , se'P pode ser re$otuido em tem.po potinomial
por um atgoritmo que usa um oráculo que, para qualquer instância = c l,P. , devolve
«m' 'o/"ção atam« y* de s ' ;'« -/« m(z, 3/*).

Definição 2.2.4. -Dados dois proa/Chás de otãmázaçâo P e 7>', dizemos que 7) e
P' são aqui'uctte'r\tes, em s'êmbolos'P =:PT 'P' , se'P '$FT'P' e'P' '$?v'P

Teorema 2.2.2. Se 'P é um problema em NPO, então Pa =; P',.l $; 7)c

Teorema 2.2.3. Se 7) é um problema NPO faZ que Po é ]VP-completo, então
temos que'Pc '$.T'PD.

Permanece em aberto se existe algum problema NPO cuja versão construtiva é
mais difícil do que a sua versão de avaliação.

Neste contexto de problemas de otimização NP-difíceis, discutimos as diferentes
propriedades de aproximação que estes problemas podem apresentar. Estes dife-
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rentes graus de aproximabilidade detectados motivaram a definição de classes de
aproximação e reduções que preservam aproximação, na intenção de desenvolver
um ambiente teórico similar àquele da teoria da NP-completude. Este é o assunto
da próxima seção.

2.3 Reduções e Classes de Aproximação
Máquinas de Turing não determinísticas de tempo polinomial fornecem um mo-

delo computacional robusto para problemas de decisão, possibilitando o desenvol-
vimento de uma rica teoria da complexidade estrutural baseada em reduções de
tempo polinomial e a obtenção de várias classificações de problemas NP. No en-
tanto, apesar das muitas tentativas para classificar os problemas de otimização e
estudar suas propriedades estruturais, constata-se a falta de modelos computaci-
onais robustos para estes problemas, impedindo a elaboração de uma teoria da
complexidade estrutural similar.

Um exemplo disto é que apesar de todos os problemas NP-completos se-

rem redutíveis entre si, as reduções polinomiais, conhecidas do contexto da NP-
completude, raramente preservam a função objetivo e mesmo quando isto acontece
não é garantida a conservação das características de aproximação.

A situação acima é bem caracterizada pelos problemas Max Conjunto Indepen-
dente e Min Cobertura de Vértices. Os dois problemas são trivialmente redutíveis
entre si já que / é um conjunto independente de um grifo G = (y. .E) se e somente
se y -- .r é uma cobertura de vértices do mesmo grifo. Contudo, esses problemas
possuem propriedades de aproximação completamente diferentes: Max Conjunto
Independente não é aproximável dentro de lyli/4-ó para qualquer (5 IBGS981, en-
quanto Min Cobertura de Vértices tem uma 2-aproximação.

Em consequência, visando resultados de completude em classes de aproximação
surge a necessidade de definirmos reduções que preservam aproximação.

Definição 2.3.1. Uma redução que preserva a aproximação de 'um proa/ema de
otimização 'P para outro 'P' , transformcL:

e cada instârLcia de 'P para uma instância de 'P', e
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B cada. solução destct instância, de 'P' para. umü solução dctqueta original, T)re
seructndo a, CLprozimaçiio.

Dados 7) e P' como na deânição acima, se existe um algoritmo de aproximação
Á' para P' é possível utiliza-lo para conseguir um algoritmo de aproximação para P'
De fato, suponha que 3 é uma instância de P'. Então primeiramente transformamos
r em uma instância t'(aç) de P'. Depois, aplicamos o algoritmo de aproximação .A'
de 7" e obtemos uma solução aproximada y de t'(#). Finalmente, transformamos
g/ em uma solução do problema original.

O comportamento distinto com relação à aproximabilidade induz a definição
de várias reduções e medidas de aproximação IKan92, Sa1961 objetivando respeitar
as características diversificadas dos problemas e capturar a complexidade envol-
vida. Neste texto, utilizamos principalmente os seguintes conceitos de medida de
aproximação e redução.

Definição 2.3.2. Seja 'P um proa/ema NPO. -Dada uma instância z e Hma se/ração
uiáuel U de z, de$nivn,os a razão de aprolivrtaçiío de U com relação a = como

"(«, ü - «- { :g, $g }
Note que a razão de aproximação é sempre um número maior do que ou igual

a l e está próxima de l quando o valor da solução viável está próxima do valor
ótimo.

Na literatura, a medida de aproximação especificada na Definição 2.3.2 é
também denominada razão de desempenho (per:formante ratão) ou limite da razão
(«tã. z,-«d).

Definição 2.3.3. Soam 'P um proa/ema em NPO, .A um aZgor tmo para 'P, .4(z) a
solução deuoluida por A quando aplicado a uma, instância, x de P, e r uma função
do tamanho (las instâncias de 'P que üss'üme somente valores positivos (euentu-

CLlmente r pode ser uma, constante). Se para, qual(luar instância z de tamanho
n, R(z, .4(«)) 5; «(n), '«tão d';'mos q«e 7' tem ««.« ,(n)-.p««{m«ç'o o« po'J'
"" 'p««{«.«do de«f« d' ,(n). Ne't' «, t«mZ,ém dá«m« q«. .4 é «m« ,(n)-
üprozimação ou um algoritmo r(in)-aproximado.

Não ocorrendo qualquer menção em contrário, referências à aproximabilidade
de um problema NPO serão relativas às definições 2.3.2 e 2.3.3. Também res-
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saltamos que r(n) é uma razão de aproximação absoluta, porém omitiremos essa
especi6cação, deixando-a subentendida.

De6nição 2.3.4. Um aZgoMtmo .A para 7) um proa/ema NPO é chamado um
PTAS, esquema de arroz;ámação poZ comia/ (FPTAS, esqzzema de aprozãmação
completamente polinomáat) se, para qualquer instância z de P e para qualquer
racional r > 1, ,4(z, r) dedo/ue uma se/ração uááue/ cuja razão de aprozemação é no

«.á«ãmo , em temo. Jimdt«do po, q,(lzl) Óç,(;b, lzl)), o«de q, é «. p./ánóm:'.

Estudos quanto à aproximabilidade de problemas NPO deram origem às se-
guintes classes de problemas: APX, para a classe de problemas que admitem uma
solução r-aproximadas PTAS, para aqueles que possuem um esquema de apro-
ximação polinomiall FPTAS referente aos problemas com esquema de aproximação
completamente polinomial

De6nição 2.3.5. O Jámáar de aprozámação de um prol)lema P em APX é urra
ntímero real r ? l ta/ que, para gua/quer a > 0, P admite um aZgorÍtmo (r + a)-
aprolimctdo ma,s 'P n,ão admite um, CLtgoritmo Qr - aà-cLpro=imado.

Definição 2.3.6 (ICKST991). Sejam P e P' dois prol)/Chás de otámização e cv
um,a, constante T)ositiua. 'P é dito cx-AP redbtíuel a'P' , em símbolos 'p $aAP'p , se
distem duas junções f e g tais que:

1. Para qualquer z C l,P e para qual,quer r > \., f(.z,r) C IP'

2. Para, qualquer = C 1?, para, qua\quer r > L, e para qualquer y c sol,,P' ÇfÇx,v»,
*'mo. q«. g(z, y, r) c «ZP(:«).

3. j e g são comi)utáueis por dois ülgoritmos Tf e T9, respectiucLmente, chãos
tempos de execução são polinomiais para qualquer r $zo.

4. Para qualquer z (i IP, para quatquerr > 1, e para qucLlquer IJ (i sol.p'(.fÇn,r»,

R?,(/(aç,r),3/) 5; r::> Rp(z,g(z,Z/,r)) 5; l+a(r l).

A tripla (/,g, cl) é chamada uma AP-redução de 7) para P' Observe que se
P $Sp 'lV para qualquer ce > 1, então o limiar de aproximação de 7) é no máximo
igual ao limiar de aproximação de P'. Em particular, se P =%p P' para qualquer
cl > 1, então os dois problemas têm o mesmo limiar de aproximação.

O próximo teorema mostra que AP-redução preserva a existência de um esquema
de aproximação polinomial.
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Teorema 2.3.1. Se P é um proa/ema NPO, P' C PTAS e ezásfe uma AP-redução
de P para P', então P c PTAS.

Uma questão natural a considerar quando tratamos de vários algoritmos de
aproximação para um problema é determinar seu limite de aproximabilidade. Em
outras palavras, até onde podemos promover melhorias em termos das razões de
aproximação (limites de erro) e tempos de execução. A Seção 2.4 aborda justa-
mente a qualidade de aproximação de problemas NPO.

2.4 Qualidade de Aproximação

Investigar a aproximabilidade de problemas de otimização NP via identificação
de propriedades que os caracterizam é um tópico de pesquisa que tem merecido
bastante atenção na última década. Ainda assim, existem inúmeras questões em
aberto sobre esse assunto. A abordagem algorítmica, que se caracteriza pela busca
de algoritmos ou esquemas de aproximação, bem como resultados sobre inapro-
ximabilidade, também têm recebido muita atenção e têm igual relevância. Nesta
direção, quando se obtém um resultado negativo sobre a existência de esquemas
de aproximação (PTAS ou FPTAS), busca-se o melhor algoritmo de aproximação
possível para o problema em questão

Dizemos que um algoritmo de r-aproximação é o melhor possível para um dado
problema se o problema de se obter uma (r -- a)-aproximação é NP-difícil para
qualquer a > 0

Ao discorrer sobre qualidade de aproximação IHoc971 é oportuno destacar que
esta tem estreita relação com a forma de apresentar o problema ou com a me-
dida de aproximação usada. Como exemplo imediato mencionamos os problemas
Max Conjunto Independente e Min Cobertura de Vértices (veja Seção 2.3), cujas
soluções ótimas são dedutíveis uma da outra, mas suas soluções aproximadas são
de qualidades bem diversas (quanto à razão de aproximação).

Outro exemplo interessante é o problema Max Mochila. Se considerarmos como
medida de aproximação o erro absoluto, temos que não existe nenhum algoritmo
com aproximação constante. Contudo, usando o erro relativo, obtemos um esquema
de aproximação de tempo completamente polinomial (FPTAS). Veja a seguir a
definição dos conceitos de erro absoluto e erro relativo.
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Definição 2.4.1. Seja P um praz)perna NPO. Z)ada uma nsfárzcáa z C /p e uma

solução 31 çi se!?(.z), o erro absoluto de y com relação a opt?l.z) é de$nido como

.% = lopt?(z) -- m,:,(z, y)

De6nição 2.4.2. S'e#a P' um proa/ema NPO. Z)ada uma nstáncáa z C /p e uma
solução y C soIR(z), o erro relativo de y com relação a opto(=) é de$nido como

.;(«,O - I'-*'(z) - m,k,ÜÉ

Dado um algoritmo de aproximação para um problema P, uma questão de
interesse é saber se a aproximação obtida é a melhor possível para P ou pode ser
melhorada.

Por exemplo, para o problema Min Cobertura de Vértices, inicialmente uma
aproximação logarítmica foi obtida e posteriormente foi melhorada para a constante
2. Conjectura-se que é impossível conseguir uma aproximação melhor. E por outro
lado, sabe-se que aproximar este problema dentro de 1.1666 é NP-difícil IHãs011.
Encontra-se então em aberto o intervalo entre 2 e 1.1666, no sentido de que não
podemos afirmar se aproximações melhores existem ou simplesmente falhamos em
descobri-las até o momento. Outro exemplo é Max Corte. Neste caso, as razões de
aproximação progrediram de 2 para 1.13823 IGW941.

Esquemas de aproximação polinomial (PTAS) são superiores às aproximações
constantes: com eles é possível aproximar-se da razão l (isto é, da solução ótima)
tanto quanto se queira. Neste caso, para cada c > 0 fixo, o tempo de execução é
polinomial no tamanho da entrada e 1 + c é a razão de aproximação desejada.

Os esquemas não são precisamente o melhor resultado em aproximação porque
o tempo de execução destes algoritmos pode ser exponencial em 1 , isto é, pode ser
do tipo 2i/'p(lzl) ou lzlt/', onde lzl é o tamanho da entrada e p é um polinâmio
(para c fixo tais funções são polinomiais em lal). O melhor resultado para um
problema de otimização NP-difícil é um esquema de aproximação completamente
polinomial (FPTAS), onde o tempo de execução é agora polinomial também em !

Infelizmente, para muitos problemas não existe um FPTAS, a menos que
P = NP. Isto ocorre para problemas fortemente NP-completos. Este conceito,
apresentado em IGJ791, é para relacionar a causa da dificuldade de um problema
apenas ao tamanho (ocorrência dos maiores valores na entrada) do mesmo.
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Definição 2.4.3. -Dado um proa/ema P, e uma nstáncáa z C /p denofamos por
ma=int?(.z) o maior inteira que ocorre em z, ou 0 se nenhum inteiro existe em x.

Definição 2.4.4. ZI/m problema ? C NP é NP-completo no sentido /arte rou /or-
temente NP-como/etoJ se existe um po/amónio p : N --> N para o qua/ o problema,
quando restrito a instâncias z que satisfazem

m-ÍntP(z) 5; P(lzl),

é NP-completo

Definição 2.4.5. 1)ado 7', um problema NP, dizemos que um aZgoritmo .A para 7)
é pseudo-polánomiat se, para qualquer instância z C IP, A pode ser executado em
tempo /imitado por urn poZánómáo em lzl e mazínt?(a).

Garey e Johnson mostraram que não existe esquema de aproximação comple-
tamente polinomial para um problema cuja versão de decisão é fortemente NP-
completa, a menos que P = NP. Com poucas exceções, uma notável delas sendo
Max Mochila, muitos problemas são fortemente NP-completos. Max Mochila pos-
sui um FPTAS.

Ao considerarmos a razão de aproximação de um algoritmo, é importante dis-
tinguir entre razões absolutas e assintóticas, pois estas podem conduzir a resultados
de complexidade contrastantes. É importante ater-se a essa distinção, pois em al-
guns casos a impressão que se tem é a de que a existência de certos algoritmos de
aproximação parece violar alguns resultados de impossibilidade (com a qualificação
"a menos que P = NP").

Apesar de não apresentarmos resultados a respeito de razões assintóticas, apre-
sentamos a definição desse conceitos para um melhor entendimento do comentário
que efetuamos em seguida.

Definição 2.4.6. .4 razão de aprozãmação assàntófÍca de 2zm aZgorÍtmo de apto
=imaçiío A T)ara um problema P é definida como

án/{« Z ] l ]n € Z'r, .R(z, 3/) $ r Vz C .r? t«/ q«e lz1 2 n e 3/ C «ZP(:«)},

onde R(x, y) é como especi$cado na De$niçâo 2.3.2.

2Esquemas de aproximação assintóticos são definidos analogamente
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Um exemplo onde o contraste entre a razão absoluta e assintótica ocorre é no
problema Min Empacotamento (.Bin Packáng), cuja versão de decisão é fortemente
NP-completa e por conseguinte não possui FPTAS, a menos que P = NP. Con-
tudo, Karp e Karmarkar IKK82j obtiveram um esquema de aproximação assintótico
completamente polinomial que devolve uma solução para uma instância z que é no
máximo (1 + ')opt(z) + O((})').

Não sendo suficiente todas estas questões intrigantes, surgiu mais uma perspec-
tiva para os problemas de otimização NP. Estudar as propriedades de aproximabi-
lidade da versão com pesos dos problemas de otimização (generalizando a versão
sem pesos, ou equivalentemente, de peso constante 1). A Seção 2.5 discute a apro-
ximabilidade destes problemas e as relações entre as versões com e sem pesos de
um problema NPO.

2.5 Problemas com Pesos

Alguns problemas apresentam complexidade distinta quando somente pesos po-
sitivos são usados e quando pesos arbitrários (não necessariamente polinomialmente
limitados) são permitidos.

Muitos algoritmos de aproximação para problemas de otimização têm garan-
tia de uma certa razão de aproximação somente se pesos não são permitidos.
Para conseguir o mesmo desempenho no caso com pesos, tem-se que considerar
técnicas diferentes e freqüentemente mais complicadas. Por exemplo, o algoritmo
2-aproximado para a versão sem pesos de Min Cobertura de Vértices é baseado
em uma simples estratégia "gulosa" para encontrar um emparelhamento máximo
no grafo. No entanto, para se obter o primeiro algoritmo 2-aproximado para a
versão com pesos, em vez disto, uma formulação do problema baseada em pro-
gramação linear foi usada. Em alguns casos, não é conhecido se a mesma razão de
aproximação pode ser obtida. Por exemplo, enquanto a versão sem pesos de Max
Clique é aproximável dentro de O(n/ logo n), onde n denota o número de vértices
no grato IBH92j, o melhor algoritmo de aproximação para a versão com pesos deste
problema atinge um fatos de O((log Zogn)2n/ log' n) IHa1951.

É bem conhecido que muitos problemas de otimização NP-difíceis tornam-
se tratáveis se um limite polinomial é imposto sobre os pesos que aparecem na
instância. Por exemplo, o problema Min Partição pode ser resolvido em tempo
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O(nó) onde n denota o número de elementos e b denota a soma dos pesos destes
elementos: claramente, se qualquer limite superior fosse colocado sobre os pesos,
mesmo até uma função polinomial em n, este algoritmo seria um algoritmo polino-
mial para o problema restrito. Crescenzi et a/. ICSTOll estudaram a complexidade
relativa às propriedades de aproximação de três possíveis versões de um problema
de otimização: aquela com pesos arbitrários, com pesos polinomialmente limitados
e sem pesos. As considerações efetuadas nesta seção podem sugerir que as três
versões têm graus de dificuldade de aproximação diferentes. Contudo, foi provado
que para muitos problemas interessantes como Min Cobertura de Vértices, Min Sat,
Max Corte, Max 2Sat e Max Exact kSat o limiar de aproximação (Definição 2.3.5)
é exatamente o mesmo para as três versões. (No Apêndice desta tese definimos
todos os problemas aqui mencionados.)

Definição 2.5.1 Um problema, de otimizüção 'P é um problema-s'ubcon,junto se

. O««/quer nstáncáa «; de 7' é u«.a frãp/a (U,«;',.«), onde U = {ui, ...,u.} é
um conjunto de objetos, =' é uma cadeia (possivelmente uazàa), e to : U --} N
atribui um peso w(u) para qualquer objeto u C U.

e .A gua/quer solução 3/ C soZ(aç) está associado um subcozÜunto S Ç U, e a
media« de Z/ é {g-/ « E.:. «,(u).

Por exemplo, considere a versão com pesos de Max Sat. Uma instância é uma
tripla (C', c, w) onde C' é o conjunto de cláusulas e m : C' --> N é a função que atribui
pesos às cláusulas. Uma solução é uma atribuição de valores 'verdadeiro' ou 'falso'
para as variáveis em O: a qualquer solução podemos então associar o subconjunto
C" Ç C' de cláusulas satisfeitas e a medida desta atribuição é a soma dos pesos dos
elementos de C"

Definição 2.5.2. t/m problema-subc07Üunto P' é reinado se, para qualquer
instância (U,='.u), se U é uma. solução viável ente,o para qu lquer função u'
U -+ N, 3/ é t.«.Z,é«. «m« .o/«ç'o p«« (U, «', ««'). Em o«t«. p«/""', "*" p"-
priedade diz que Q de$nição de uma, se\ração viável, de 'P é independente dos T)estes.

ii sabido que Papadimitriou e Yannakakis IPY911 definiram e estudaram as
classes MAX SNP e MAX NP, ambas contendo problemas APX e derivadas da ca-
racterização lógica de NP apresentada por Fagin IFag741. Contudo, neste mesmo
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trabalho também foram exibidas variações destas classes com pesos positivos. Es-
ses autores provaram que os problemas destas classes mantêm suas propriedades de
aproximação. Posteriormente, Zimand IZim991 estudou as propriedades de apro-
ximação de problemas com pesos definidos logicamente, permitindo pesos negativos
(mas funções objetivo não-negativas). Concluiu que a dificuldade de aproximação
cresce drasticamente quando pesos negativos são permitidos. Isto é um contraste
com o bom comportamento dos problemas das classes MAX SNP e weight(+)-MAX
SNP, relativas respectivamente àqueles sem pesos e com pesos apenas positivos as-
sociados aos dados de entrada, que são comprovadamente aproximáveis dentro de
uma constante IPY911. Este fato indica a necessidade de investigação dos mo-
tivos que dão origem a mais esta anomalia no comportamento de problemas de
otimização com relação à aproximação.

Crescenzi e Trevisan ICiT001 também mostraram que qualquer problema apro-
ximável com pesos arbitrários é redutível para um problema aproximável com pesos
polinomialmente limitados. Khuller, no capítulo 6 de IHoc971, discute as versões
com e sem pesos dos problemas de conectividade de arestas, conectividade de
vértices, conectividade forte e aumento de conectividade.

Antes de descrever nossos resultados, apresentamos resumidamente o estado-da-
arte na área de aproximabilidade de problemas NPO. Nosso objetivo é comentar
brevemente e em ordem cronológica alguns resultados ou fatos que foram marcantes
na área de aproximação.

2.6 Estado-da-arte

2.6.1 1973-1986 Resultados Dispersos

Algoritmos de aproximação surgiram na área de Pesquisa Operacional, ainda
que não com esta terminologia. Um dos trabalhos pioneiros nesta área foi apresen-
tado em 1966 por Graham IGra661, para um problema de escalonamento de tarefas
em máquinas. As definições formais de razão e algoritmo de aproximação foram
exibidas primeiramente por Johnson IJoh741.

Do ponto de vista algorítmico, houve um desenvolvimento rápido em poucos
anos. Contudo, sobre inaproximabilidade, a única alternativa era relacionar as
propriedades de aproximação com a teoria da NP-completude.
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Uma tentativa bem sucedida foi a conexão estabelecida por Garey e John-
son IGJ78j entre a classe FPTAS e o conceito de NP-completude no sentido forte.
Provou-se que quando um problema é fortemente NP-difícil então este não pertence
à classe FPTAS, a menos que P = NP. Em conseqüência, provas dessa natureza
tornaram-se freqüentes em artigos sobre aproximabilidade de problemas de oti-
mizaçao.

O próximo objetivo foi descobrir propriedades que pudessem ser usadas para
provar a não-pertinência à classe PTAS. Uma observação simples é a seguinte.
Suponha que para alguma constante k, dada uma instância z de um problema de
otimização .4, é NP-difícil dizer se o ótimo é maior do que k ou não. Um algoritmo
r-aproximado, onde r < (k + l)/k, pode ser usado para responder tal questão e
assim .Á não pode pertencer à classe PIAS. Alguns resultados podem ser obtidos
com esta técnica, porém para alguns problemas interessantes como Max Clique,
Min Cobertura de Vértices e Max 3Sat tal abordagem é ineficiente, visto que para
um k fixo é possível responder em tempo polinomial se o ótimo é maior do que k
ou nao.

Posteriormente, surgiu a técnica gap, usada por Sahni e Gonzalez ISG761 para
mostrar que Min Caixeiro Viajante não pertence à classe APX. Esta técnica
também é aplicável somente para poucos casos, devido à dificuldade em se pre-
cisar o gap necessário para cada problema.

Outra técnica, surgida na década de 70, foi a utilização de grifos produto. Com
esta técnica Garey e Johnson IGJ761 mostraram que Min Coloração não pode ser
r-aproximado para r < 2. Tal técnica foi também utilizada para mostrar a auto-
improvabilidade de Max Clique IGJ79, BS921. Esta propriedade implica que Max
Cllique está em PTAS ou não está em APX.

2.6.2 1987-1990 Classes de Problemas

Inspecionando-se os resultados anteriores sobre inaproximabilidade, observa-se
que quase todos tratam da complexidade do problema de decisão associado ao pro-
blema de otimização de interesse. Um momento importante no contexto da teoria
de aproximação foi a percepção de que uma abordagem diferente tinha que ser ado-
tada: movendo-se das linguagens associadas para os problemas de otimização em si.
Em outras palavras, classes de problemas de otimização precisavam ser definidas,
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de modo que a partir delas fosse possível provar resultados de completude ou de
dificuldade para estas classes, utilizando-se reduções que preservam aproximação.

A idéia de definir noções de redução, diretamente sobre problemas de oti-
mização, tinha sido já concebida nos primeiros anos da década de 80 nos artigos
de Paz e Moran IPM811 e Ausiello, D'Abri e Protasi IADP801. Contudo, nestes
trabalhos resultados de completude em classes de problemas de otimização não
foram obtidos.

Krentel IKre881 foi o primeiro a exibir resultados de completude. Apesar de
neste artigo não ser definida uma redução que preserva aproximação, pois o foco
de sua pesquisa era a dificuldade de computar soluções ótimas, surpreendentemente
foi mostrado que um problema em FPTAS (a saber, Max Mochila) é mais difícil
do que Max Clique (mais recentemente, tem sido mostrado que Max Clique é
muito difícil de ser aproximado). Um caminho para interpretar este resultado é
que a dificuldade de resolver exatamente um problema de otimização não está
relacionada com a dificuldade de sua versão aproximada.

Orponen e Manilla IOM871 mostraram pela primeira vez que resultados de com-
pletude em classes de aproximação (a saber, MIN NPO), via reduções que preser-
vam aproximação, implicam resultados de inaproximabilidade. Crescenzi e Panco-
nesi ICP911 estenderam esta idéia para outras classes de aproximação como MAX
NPOeAPX.

Posteriormente, outros resultados de completude foram obtidos por Berman,
Schnitger IBS92j e Kann IKan941 em classes de problemas com função objetivo
polinomialmente limitadas.

Papadimitriou e Yannakakis IPY911 desenvolveram o trabalho de maior reper-
cussão deste período, onde uma abordagem radicalmente nova foi adotada. Em
vez de procurar por problemas completos em classes de aproximação computaci-
onalmente definidas, eles focaram na caracterização lógica de NP, devida a Fa-
gin IFag741, e definiram uma classe de problemas de otimização APX chamada
MAX NP. Muitos problemas foram classificados, mas não foram obtidos resultados
de completude. Uma restrição na definição de MAX NP produziu uma subclasse
denominada MAX SNP, a qual contém problemas interessantes como Max Corte e
Max 3Sat. Para esta classe, resultados de completude foram extraídos, bem como,
mostrou-se que os problemas MAX SNP-difíceis não possuem PTAS.

Esta abordagem sintética foi amplamente explorada em uma série de artigos.
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Panconesi e Ranjan IPR93j mostraram que Max Clique não está em MAX SNP e
definiram uma classe onde Max Clique é completo. Kolaitis e Thakur efetuaram
uma ampla investigação em classes sintáticas IKT941 e estenderam a abordagem
para problemas de minimização IKT951. Outros pesquisadores exploraram a defi-
nibilidade lógica considerando pontos fixos IBCG931.

2.6.3 1991-1993 A Conexão PCP

A visão sintética da aproximabilidade produziu muitos resultados relacionando
a dificuldade dos problemas entre si, mas não com as noções clássicas da teoria
da complexidade. A conexão com paradigmas computacionais conhecidos ainda
estava por vir e eventualmente ocorreu em uma das mais inesperadas direções:
provas verificáveis probabilisticamente.

A idéia de estender o modelo de verificação determinística de provas, permi-
tindo aleatoriedade e interação foi apresentada independente e simultaneamente
por Babam IBab85, BM881 e por Goldwasser, Micali e RackofT IGMR89j. A classe
de linguagens de tais sistemas interativos de provas (probabilísticos) foi chamada
delP

Ben-Or, Goldwasser, Kilian e Wigderson IBOGKW901 consideraram uma ex-
tensão do modelo, onde o verificador interage com dois (ou mais) provadores (que
não se comunicam uns com os outros). As linguagens admitindo tais sistemas de
provas formam a classe MIP. Fortnow, Rompel e Sipser IFRS941 apresentaram uma
caracterização alternativa de MIP: uma linguagem MIP admite provas (exponenci-
almente longas) que podem ser verificadas em tempo polinomial por um verificador
probabilístico.

Inicialmente, os modelos mencionados foram considerados apenas um pouco
mais potentes do que NP, isto até Lund, Fortnow, KarloK e Nisan ILFKN921 prova-
rem que IP contém a hierarquia de tempo polinomial. Logo depois, Shamir ISha921
mostrou que IP é igual a PSPACE e Babai, Fortnow e Lund IBFL911 provaram
que MIP é igual a NEXP. Este último resultado foi particularmente surpreendente:
significa que, para qualquer linguagem admitindo provas de pertinência exponenci-
almente longas, tais provas podem ser verificadas em tempo polinomial com baixa
probabilidade de erro.

Logicamente, a próxima etapa foi provar que qualquer linguagem NP tem provas
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de pertinência verificáveis em tempo polilogarítmico. Isto foi mostrado por Babam,

Fortnow, Levin e Szegedy IBFLS91j. Quase simultaneamente, Feixe, Goldwasser,
Lovász, Safra e Szegedy IFGL+961 exibiram um sistema de verificação de prova
melhorado para NP e propuseram a redução que revolucionou a teoria da apro-
ximação. A saber, eles mostraram como codificar a computação de um verificador
em um grifo, de tal forma que existe uma correspondência entre diques no grato e
provas de supostas pertinência, e entre o tamanho do clique e a probabilidade da
suposta prova ser aceita. Assim, um algoritmo de aproximação para Max Clique
pode ser usado para aproximar a probabilidade de aceitação do verificador, e um
gap entre a probabilidade de aceitação de provas corretas e erradas traduz-se em
resultado de inaproximabilidade para Max Clique.

Arora e Safra IAS981 observaram que para obter melhorias nos resultados dis-
cutidos acima, não seria necessário limitar o tempo de execução do verificador mas
somente o número de bits aleatórios e o número de Z)áts de consulta usados pelo ve-
rificador. Surge então a notação PCP(r(n), q(n)) que denota a classe de linguagens
possuindo provas de pertinência, para elementos de comprimento n, que podem ser
verificadas probabilisticamente (Praz, zZ,áZistácaJ/g/ Oheckable Proa/s) usando O(r(n))
bits aleatórios e O(q(n)) bits de consulta.

O próximo passo foi a percepção de que a dificuldade de aproximação de outros
problemas podia ser estabelecida usando a conexão PCP. Aroma, Lund, Motwani,
Sudan e Szegedy IALM+981 provaram que NP = PCP(logo, 1), o conhecido Teo-
rema PCP, e mostraram que problemas MAX SNP-difíceis não possuem PIAS.

Além desta aplicação para problemas MAX SNP-difíceis, o Teorema PCP
também implica que é NP-diflícil aproximar Max Clique dentro de n', para algum
c > 0, onde n é o tamanho da instância sendo considerada.

A nova caracterização de NP, pode ser informalmente enunciada como segue.
Suponha que queiramos certificar a resposta 'SIM' para uma instância de tamanho
n de um dado problema de decisão. Então existe uma prova ll verificável probabi-
listicamente que, ao ser examinada, apenas uma quantidade não maior do que uma
constante independente de n de caracteres é lida, sendo a escolha destes caracteres
baseada em apenas O(log n) bits aleatórios.

Consideremos o seguinte exemplo concreto: decidir se um certo grifo G é ha-
miltoniano. Suponha que um dado grato G admite uma solução, isto é, tem um
circuito hamiltoniano. Então é possível apresentar uma prova ll deste fato com a
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seguinte propriedade: lê-se uma quantidade pequena de caracteres desta prova e
escolhe-se a localização destes caracteres através de um número também pequeno
de Z)its aleatórios. Genericamente, se G tivesse n vértices, um número constante
de caracteres desta prova seriam examinados e seriam necessários O(Ioga) bits
aleatórios para a escolha destes caracteres. Note que, em particular, muito pouca
informação seria adquirida neste processo: a leitura de uma quantidade constante
de bits da prova não pode, por exemplo, fornecer muita informação sobre como é
a solução do problema. Entretanto, esta leitura será suficiente para convencer que
ii m n qnjii ,.3,i -vi c+Q

U \- LAv vJLXLJ U\.P a

Formalmente, podemos exibir a seguinte descrição do resultado em questão.
Sejam >ll: = {0,1} e .L c >1'* um problema NP, isto é, uma linguagem cujos
elementos z C .[ admitem certificados de pertinência y, simp]es e curtos. ]sto
significa que para provarmos que # C .L, basta apresentarmos este certificado Z/,
como uma demonstração deste fato. Sendo simples e curta, esta prova pode ser
eficientemente verificada em tempo polinomial.

No sistema de provas PCP, o verificador y é uma máquina de Turing deter-
minística de complexidade de tempo polinomial que recebe como entrada uma
palavra g C )ll:* e que tem acesso a uma seqüência de bãfs aleatórios o- C )ll:*. Este
verificador também tem acesso a uma palavra ll :: ai:ni,-.-n'{.nl C >.. através de
um oráculo. Uma vez dadas a entrada a e a sequência de bits aleatórios o, o verifi-
cador y sabe quais caracteres ni de ll vai querer acessar durante a sua computação.
Em conseqüência, dados z e a, o verificador V' pode pedir ao oráculo, de uma só
vez, todos os caracteres ai:...r{, de que y necessitará, não sendo o valor destes
caracteres levado em conta na decisão de quais caracteres serão lidos. Por causa
disto, dizemos algumas vezes que o verificador y é não-adaptativo. No final da sua
computação, a saída, denotado por y(aç, a, 11), será 'ACIEITA' ou 'REJEITA'

Sejam r(n) e q(n) duas funções reais definidas sobre os inteiros não negativos n.
Um verificador y é dito (r(n), q(n))-restrito se existem duas funções inteiras í:(n) =
O(r(n)) e â(n) = O(q(n)) tais que y, com qualquer entrada z dc comprimento
aç - n e qualquer seqüência de bits aleatórios a, faz uso em sua computação de
não mais do que os primeiros í:(n) báls de a, e pede ao oráculo não mais que â(n)
caracteres a'i de 11. No que segue, escrevemos Pa, para denotar a probabilidade com
relação à seqüência de bits aleatórios o. Formalmente, embora os verificadores usem
apenas um segmento inicial finito de a, podemos assumir que o tem comprimento
infinito.
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A linguagem .L C >ll:* está em PCP(r(n), q(n)) se e só se existe um verificador
(r(n), q(n))-restrito y para o (luar valem as seguintes duas asserções.

e Para todo z c .L, existe uma prova ll 11, C >1'* tal que

Pa {\''(«, a, n) c'.B.rT.A} l

e Para todo z gl .L e para todo ll C )il:*, temos

Pala''(z, a, n) -Ei'T..4} < d-

outros resultados relacionados com verificação de provas foram: os limites in-
feriores de â logo para a aproximabilidade de Min Cobertura de Conjuntos e o de
Dc para Min Coloração para algum c > 0 ILV941. As reduções usadas não são do
veriâcador do Teorema PCP, mas de uma variação apresentada em ILS97, FL921.
Bellare IBe1931 foi talvez o primeiro a explorar a conexão entre tais sistemas de
prova e problemas de aproximação.

2.6.4 Resultados Recentes

Devido ao rápido e crescente desenvolvimento da teoria da aproximação nos
últimos anos, podemos afirmar que muitas resenhas recentes já se encontram li-
geiramente desatualizadas. Ultimamente vários resultados de inaproximabilidade
têm sido obtidos. Estes são alcançados usando versões cada vez mais refinadas do
Teorema PCP e descobrindo melhores reduções.

Recentemente, resultados de inaproximabilidade justos têm sido estabelecidos
para muitos problemas de otimização. Por resultados justos entendamos que: inici-
almente, a inaproximabilidade era mostrada garantindo a existência de constantes
positivas que caracterizavam algum limite inferior para aproximabilidadel atual-
mente, é possível exibir-se efetivamente os valores específicos de tais constantes
para cada problema estudado.

Ao abordarmos o impacto do Teorema PCP em resultados estruturais, podemos
citar os seguintes resultados.

Khanna, Motwani, Sudan e Vazirani IKMSV991 usaram o Teorema PCP para
mostrar que Max 3Sat é completo para APX PB (a restrição de APX para proble-
mas com função objetivo polinomialmente limitada). A técnica de redução usada
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transforma muitos resultados de dificuldade em resultados de completude e defi-
nitivamente colapso a abordagem baseada em definibilidade lógica com classes de
complexidade computacionais. Infelizmente, isto é válido apenas no contexto de
classes de aproximação polinomialmente limitadas.

Em uma linha de pesquisa diferente, Chang, Gasarch e Lund ICha96, CGL971
usam o Teorema PCP para investigar a complexidade de consulta (quere) de pro-
blemas de aproximação. Eles exibiram limites superiores e inferiores para o número
de consultas NP que podem ser codificadas em um problema de aproximação. Em
conseqüência, é estritamente mais fácil computar uma 2-aproximação do número
clique de um grifo do que computar o número clique exatamente.

As seções históricas na monografia elaborada por Bellare, Goldreich e Su-
dan IBGS981 exibem completa e detalhadamente as melhorias que culminaram
com os resultados recentes de inaproximabilidade.

Abordando as tendências atuais para o projeto de algoritmos eficientes de apro-
ximação, citamos programação linear, aleatorização e programação semi-definida.
No que segue, comentámos brevemente estas técnicas.

A compreensão matemática e algorítmica de programas lineares deram origem
a muitas idéias e ferramentas ainda em uso anualmente no estudo de problemas de
nti mica pgn 'v UXXXIX4JtA\ÍLAvB

O esquema geral utilizado para algoritmos de aproximação é:

1. Formular o problema como um programa linear inteiro (PLI)

2. Relaxar para um programa linear (PL)

3. Usar o PL (e sua solução) para obter uma solução para o PLI

Existem várias maneiras diferentes de executar o passo 3 do esquema acima.
Uma delas é o método guloso. O uso deste método para Min Cobertura de Con-
juntos gera um algoritmo Hg-aproximado, onde ,17n é o n-ésimo número harmónico
e g é o tamanho do maior conjunto da coleção de entrada do algoritmo.

Johnson e Lovász IJoh74, Lov751 foram os primeiros que demonstraram a
aproximação mencionada para o caso sem pesos, onde a cada passo seleciona-
se o conjunto que cobre o maior número possível de elementos não cobertos.
Chvátal IChv791 estendeu a aplicabilidade do método guloso para Min Cobertura
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de Conjuntos com pesos- Neste caso, a cada passo seleciona-se o conjunto que
minimiza a razão entre o peso do conjunto sendo considerado e todos os elementos
ainda não cobertos no referido conjunto (custo por elemento adicional coberto).

Um outro método é aquele de arredondamento, onde obtemos uma solução
viável para o PLI original arredondando os valores das variáveis que não satisfazem
as restrições de integridade. Utilizando-se este método para Min Cobertura de
Conjuntos obtém-se um algoritmo /-aproximado, onde / é o número máximo de
conjuntos que contêm qualquer dado elemento.

Uma terceira maneira de se obter uma solução para o PLI é fazer o arredonda-
mento da solução dual da relaxação. O uso deste método sobre o Min Cobertura
de Conjuntos também fornece uma /-aproximação.

Outra alternativa é o método primam-dual, proposto por Dantzig, Ford, e Ful-
kerson IDFF561. Esta abordagem no âmbito dos algoritmos de aproximação para
problemas de otimização tem se fortalecido nos últimos anos como uma ferra-
menta relativamente genérica, em contraste com o procedimento usual de elabo-
rar um algoritmo baseando-se na estrutura particular do problema. A força do
método primam-dual ficou evidenciada por uma série de artigos desenvolvendo esta
técnica para problemas de projeto de redes IAKR95, GW95a, WGMV95, RW021.
Quando aplicado ao Min Cobertura de Conjuntos, este método constrói uma /-
aproximação.

Como referências para o estudo de algoritmos baseados em programação linear
indicamos Hochbaum IHoc971, Vazirani IVaz001 e Williamson IWii981. Em geral,
o uso de técnicas de relaxação de programas lineares inteiros, o estudo do seu
dual e o uso de folgas complementares têm produzido importantes resultados para
problemas de otimização NP.

Particularmente, o método da relaxação pode também ser combinado com pro-
gramas gemi-definidos, os quais podem ser resolvidos em tempo polinomial. Pro-
gramação semi-definida é uma generalização de programação linear.

Goemans e Williamson IGW95bl apresentaram para muitos problemas NP-
difíceis algoritmos de aproximação eficientes usando essa abordagem. Entre eles,
mencionamos aquele desenvolvido para Max Corte com uma aproximação de
1.13823.

Também mencionamos como tendência atual o desenvolvimento de algoritmos
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aleatórios que recebem como entrada não só os dados de uma instância do pro-
blema em questão, mas também uma seqüência de bits aleatórios. Baseados nestes
dados, executam algumas computações e param. Mesmo para uma entrada fixa,
diferentes execuções de um algoritmo aleatório podem gerar resultados diferentes.
Por esta razão, uma descrição das propriedades de um algoritmo aleatório envolve
aârmações probabilísticas. Por exemplo, o tempo de execução é uma variável
aleatória, como também o valor da solução encontrada. Neste caso, quando esti-
mamos o valor esperado da variável aleatória, consideramos o desempenho médio
do algoritmo sobre todas as possíveis execuções.

No contexto de algoritmos de aproximação aleatórios é usado o conceito de
razão de aproximação esperada. Usando aleatorização obtém-se para Max Sat
uma 2-aproximação e um algoritmo ;5-aproximado (arredondamento aleatório) .
Utilizando uma abordagem ainda probabilística para escolher o melhor dos dois
algoritmos aproximados mencionados, consegue-se uma â-aproximação. Para o
problema Max Corte é possível obter um algoritmo 2-aproximado.

E possível transformar algoritmos aleatórios em determinísticos. Um dos

métodos usados para desaleatorização é aquele das esperanças condicionais. Não
definiremos aqui estes conceitos. Sugerimos que o leitor interessado consulte os
textos IACG+99, Vaz00, Wi1981.

Alguns trabalhos ISze94, BS94, KG981 indicam como questão aberta os limites
do uso da aleatorização no campo da aproximabilidade. Assim, o interesse é deli-
mitar a potência de tal técnica não apenas para desenvolver algoritmos mas para
provar resultados de não-aproximabilidade.

Resultados a respeito dos limites de desempenho de muitos problemas de oti-
mização NP podem ser encontrados em ICK981, uma lista constantemente atuali-
zada

Após discorrer sobre a área de aproximabilidade de problemas de otimização
NP, apresentar as definições básicas e abordar algumas questões de interesse, nos
capítulos seguintes passamos a investigar, sob o ponto de vista algorítmico, vários
problemas de particionamento de um grifo em subgrafos conexos.



CAPÍTULO 3

Bipartição Conexo Balanceada

"A .formulação de um problema é mais essen-
cial do que sua solução, a qual pode ser sim-
plesmente uma questão de destreza matemática
ou experimental. Elaborar novas perguntas,
novas possibilidades, e considerar problemas
conhecidos sob um novo ponto de vasta requer
criatividade e marca avanços reais na ciência. "
(Albert Einstein)

Muitos algoritmos para problemas em grifos utilizam o seguinte procedimento
recursivo: dado um grato conexo G, particione G em dois subgrafos conexos Gt e
G2 de tamanhos aproximadamente iguais, resolva os correspondentes subproblemas
para os gratos Gi e (;2 e de suas soluções obtenha uma solução para o grato original
G. A exigência de que a partição seja tão balanceada quanto possível é natural,
visto que minimiza a profundidade da recursão e a discrepância dos tamanhos dos
grifos usados em qualquer nível do processo de recursão.

Estamos interessados em problemas dessa natureza, onde G = (y, -E) é um
grifo conexo com pesos associados aos seus vértices e os subgrafos (;l e G2 são
induzidos por uma partição (H, Ve) de y. Neste caso, em vez de considerar as
cardinalidades de Vi e V2, consideramos os pesos desses conjuntos. A definição
formal desse problema, que será objeto de estudo deste capítulo, será dada a seguir.

Lembramos que, se G = (K-E) é um grifo conexo, então dizemos que uma

33
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2-partição (ou bipartição) (VI, W2) de y é uma 2-partição rou bdparfíção) comera
de G se Clnl e GIV21 são conexos. E para uma função (peso) w : }' --} Z+ e um
subconjunto y' Ç y, denotamos por w(V') a soma (dos pesos dos vértices em y',
isto é,) w(}''')

Max 2-Partição Conexa Balanceada (PCB2)
/nstáncÍa: um grato G = (y. -E) e uma função w : y -+ Z+
So/ração uÍáueZ: uma 2-partição conexo (h, V2) de G.
Função: mina««(yl), ««(V2)}.
Oójetáuo: maximizar.

O caso especial do problema acima onde todos os vértices têm peso l será
denominado de PCBu sem pesos. Observamos que se os pesos de todos os vértices
são uniformes (não necessariamente unitários), então temos um caso equivalente
àquele em que todos os pesos são iguais a l.

Como estamos interessados no estudo do PCIB2 sob o ponto de vista algorítmico,
é natural que este estudo comece pela identificação de sua complexidade compu-
tacional. Na próxima seção apresentamos resultados dessa natureza. A seguir, na
Seção 3.2 mostramos resultados sobre a dificuldade de se obter soluções aproxi-
madas para o PCIB2. Finalmente, na Seção 3.3 apresentamos algoritmos de apro-
ximação para o PCB2, bem como um esquema de aproximação para uma classe
especial de gratos. Também discutimos aspectos quanto à aproximabilidade, com-
parando os casos com pesos e sem pesos.

3.1 Complexidade Computacional
Relatamos inicialmente os resultados já conhecidos na literatura para Max 2-

Partição Conexo Balanceada. Este problema, na sua versão sem pesos, pode ser
resolvido em tempo polinomial para as seguintes classes de grafos:

e grafos 2-conexos ILov79, GMM97jl

8 grifos nos quais cada bloco tem no máximo dois pontos de articulaçãot-
[Ch196, AC99];

leste resultado inclui a classe de gratos com no máximo dois pontos de articulação, um
resultado provado por Galbiati et aZ. em 1995 IGMM95, GMM97].
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e grifos nos quais cada bloco tem no máximo p pontos de articulação conecta.
dos como um clique, onde p é uma constante IAC991.

A prova deste último resultado nos permite concluir que o problema PCB2
sem pesos para esta classe de grafos pode ser resolvido em tempo polinomial se
p = O(logo), onde n é o número de vértices do grato. Discutiremos mais adiante
outros resultados relacionados a este.

Exibimos na Tabela 3.1 as classes de grifos para as quais foi provados que PCB2
sem pesos é NP-difícil.

Tabela 3.1: Classes de gratos para as quais PCIB2 sem pesos é NP-difícil

Mencionamos até agora apenas os resultados para a versão do PCB2 sem pesos.
Quanto ao caso mais geral, com pesos quaisquer, temos que o PCB2 pode ser poli-
nomialmente resolvido para escadas (/adders) IBLLSOll e claramente para árvores.
Sabe-se também que este problema é NP-difícil para gratos planares e também
para grades (com pelo menos 3 colunas) IBLLS981 (além dos casos mencionados
na tabela acima).

Nesta seção relatamos os resultados que encontramos na literatura sobre o
PCB21 na próxima seção apresentamos nossa contribuição sobre este problema
ainda nesta linha de complexidade computacional.

3.1.1 NP-completude

Como o PCIB2 sem pesos para grifos 2-conexos é um problema fácil, uma per-
gunta que surge naturalmente é se no caso geral, com pesos, isso também ocorre.
Veremos que neste caso, o PCB2 é NP-difícil, no sentido forte.

Vamos a seguir provar que a versão de decisão do Max 2-Partição Conexo Balan-
ceada restrito a grifos 2-conexos é um problema fortemente NP-completo. A prova

2Observamos que a prova para a terceira classe, devida a Alimonti e Clalamoneri IAC991
necessita de um pequeno ajuste, mas está essencialmente correta.

CLASSE DE GRAFOS REF
conexos [CGM83]

bipartidos [DF85]
com algum bloco contendo Q(log n) pontos de articulação [AC99]
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Figura 3.1: Exemplo de grifo gerado pela redução

utiliza idéias semelhantes àquelas apresentadas por Galbiati et aZ. ICGM83j, para
grifos conexos e sem pesos. Observamos que o resultado apresentado por Simeone
et a/. IBLLS981 sobre a NP-completude do PCB2 restrito a grades (e portanto para
gratos 2-conexos) não é no sentido forte.

Para este propósito, consideramos o problema C'obedura E=zafa por 3-C'orÜuntos
(X3C) definido como segue: dada uma família C' = {ci, . . . , c,} de subconjuntos de
cardinalidade 3 de um conjunto Q = {ti, . . . , tSç}, onde s ? q, decidir se C' contém
uma cobertura excita para Q, isto é, se existe uma subfamília C" Ç C' tal que cada
elemento de (l? ocorre em exatamente um elemento de C' IGJ791. Podemos supor
que U:.: q = Q para qualquer instância (C',Q) de X3C, pois caso contrário o
problema é trivial. E bem conhecido o fato de que X3C é NP-completo IGJ791.

Teorema 3.1.1. .4 uersâo de decisão do PCB2 restrito a gra/os 2-camelos é um
problema Jodemente RP-completo.

Prova: Dada uma instância (C', Q) de X3C, seja G = (K -E) o grafo com con-
junto de vértices y = Q U C' U {pi,p2} e conjunto de arestas .E = {pip2} U [picj
i= 1, 2; 1 $ .j 5; s} U {cjt{ : tí C cj; l 5; .j 5; s} U {Pit{ : l $ { $ 3q}.

Claramente, G é 2-conexo e pode ser construído em tempo polinomial no ta-
manho de (C', Q). (Veja um exemplo dessa construção na Figura 3.1, onde C' =
{ci, c2, cs, c4]', ci = {ti, t2, t4], c2 =Íti, ts, ts]} c3 = {ta, tõ) t6} e c4 = {t2, t4, t6].)

Seja d := s q + 1. De6na uma função peso w : y --> Z+ como segue: w(pl) =
l+q(3d+l); .«(p2) = d; t«(t{) = d para { = 1,...,3q; e t«(cj) = 1 para .j - l,...,s.
Notamos que w(y) = 2(3dq + q + d). Provaremos a seguir que C contém uma
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cobertura exata para Q se e somente se G tem uma 2-partição conexo (VI, V2) tal
que minam(H), t«(V2)} ? W/2, onde W := «,(}').

Dada uma cobertura excita (7', construímos uma 2-partição conexo (VI , V2) de G
tomando: yi := {pi} U [cj : cj g] (;'/} e V2 :: {p2} U {cj, ti : cj C ('' e ti € cj}. Cromo

C" consiste de q subconjuntos, temos que to(yl) = m(pl) + s -- q = d + q(3d + l) =

Reciprocamente, seja (yi,V2) uma 2-partição conexo de G tal que
minÍw(Vi),w(V2)} 2 W/2. Então minlw(H),t«(V2)} = W/2. Note
que, pl and p2 não podem pertencer a um mesmo conjunto H, visto que
w(pl) + w(p2) = 1 + d + q(3d + 1) > W/2. Suponha, sem perda de generalidade,
que pi está em yi e p2 está em V2. Nenhum vértice de Q está em Vt, caso contrário
w(VI) 2 w(pl) + d = 1 + q(3d + 1) + d > W/2. Então Vi contém o vértice p:

e alguns vértices de C'. Como m(VI) = W/2 = d + q(3d + 1), isto implica que
I''l contém exatamente d -- l vértices de C'. Cromo d -- 1 = s -- q, segue que V2
contém precisamente q vértices de C. Como estes q vértices são independen-
tes, e os vértices em (il? U {p2} são igualmente independentes, é fácil verificar
que estes q vértices de C' pertencentes a V2 definem uma cobertura exala para C. []

W/2

Considere agora o problema Padãção: dados um conjunto finito X e uma
função 'tamanho' t : X -} Z+, decidir se existe um subconjunto X' Ç X tal
que >1:,.x, t(z) = }.,,c(x\x') t(z). Podemos supor, sem perda de generalidade,
que >1:.cx t(]ç) é par, caso contrário o problema é trivial. Além disto, note que a
função t não é limitada polinomialmente (senão, sabemos que o problema poderia
ser resolvido em tempo polinomial). Usando este problema que é sabido ser
NP-completo IGJ791 podemos facilmente demonstrar que a versão de decisão
do PCB2 restrito a gratos completos é um problema NP-completo. Note que neste
caso, a questão da conexidade pode ser ignorada.

Vamos a seguir investigar a complexidade do PCB2 quando restrito a algumas
classes especiais de grifos. Este estudo está relacionado com outros resultados a
serem apresentados na Seção 3.3.1.

Definição 3.1.1. -Dizemos que um gra!/o G é um I'-gra/o se o co junto de todos
os seus po'ritos de articutaçiío induz um clique.

Nossa motivação para estudar I'-grifos advém de algumas topologias de rede
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(WAN, lide área melhoras) que são casos especiais desta classe de gratos ITan961

Definição 3.1.2. Um (w,I')-gra/o é um I'-gra/o G
w : y --> Z+ de$n da sopre os seus vértices.

(y. .E) com «m« /Maça.

Agora considere (w, I')-gratos onde m(u) = 1 para todo vértice u que não é um
ponto de articulação. Provaremos a seguir que o PCB2 restrito a esta classe de
grifos é NP-difícil. Lembramos que, de acordo com os resultados mencionados no
início da Seção 3.1, se o número de pontos de articulação nos grafos desta classe é
O(Ioga), onde n = IVI, então sabemos que o PCB2 pode ser resolvido em tempo
polinomial

Teorema 3.1.2. .Á versão de decisão do PCB2 7estríto â classe dos (w,I')-gra/os
é um proa/ema NP-como/eto.

Prova. Dada uma instância (X,t) do problema da Partição, seja X = {z c
X l t(z) > 1} e G = (y. -E) o grifo com conjunto de vértices }' = X U X', onde
X' = {z' l aç € X}, e conjunto de arestas E = {z3/ l #, 3/ c X, z # g/} U {zz' l z C
X}. Seja w : y --> Z+ a função definida como w(z) = t(aç) -- l se z c .f; e
w(z) = 1, caso contrário. Claramente, G é um I'-grifo (com no máximo IVI/2
pontos de articulação).

E fácil verificar que a resposta para uma dada instância (X, t) do problema da
Partição é positiva se e somente se G tem uma 2-partição conexo (}/l, V2) tal que
mina.«(Vi, .«(V2)} ? .«(}')/2. []

Corolário 3.1.1. .A versão de decisão do PCB2 é um proa/ema NP-completo para
(w, I')-gra/os onde m(u) = 1 para lodo vértice u gue não é um ponto de adácu/anão.

Definição 3.1.3. Um C«-gra/o é um gra/o 2-cometo G = (K E) com uma /unção
«, : }' -+ Z+ taZ gue o suógra& induzido pelo co@unto {u c }'' l ««(u) > 1} é um
c/ique.

Corolário 3.1.2. O PCB2 resta to à c/asse dos (7.-gra/os é NP-como/eto

Prova; Suponha que o PCB2 restrito à classe dos a.-gratos possa ser resolvido
em tempo polinomial por um algoritmo .4. Vamos provar que podemos usar este
algoritmo para resolver em tempo polinomial o PCB2 restrito aos (to, I')-grifos
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onde w(u) = 1 para todo vértice u que não é um ponto de articulação. De fato,
dado um tal grato (w, I')-grifo G basta utilizarmos o algoritmo PartCon2 descrito a
seguir. Este algoritmo utiliza idéias semelhantes ao algoritmo MaxBal apresentado
por Galbiati ef. aZ IGMM971.

PartCon2 (G, to)
1. Se G é um grafo 2-conexo devolva a partição encontrada por .4(G, w).

2. Seja a um ponto de articulação de G e sejam Ct, . . . , CÜ os componentes

conexos de G -- z obtidos ao remover a de G. Seja w(Oi) a soma dos pesos
dos vértices de Oi, { = 1, . . . ,h. Sem perda de generalidade, seja (7i um
componente que maximiza m(Oi)

3. Se w(C'l) .$ 1TJ então devolva a 2-partição (Vi,V2), onde yi = y(Ci) e
y2 't'''\U.

4. Senão

Seja G' o subgrafo de G induzido por z e pelos vértices de Cil e seja
w' a nova função peso assim definida: W(aç) = m(z) + >1:!::,w((Ji) e
w'(u) = w(u) para u C y(C'l). /# G' tem menos pontos de articulação
do que G #/
(%', y;) = PartCon,(G', .«').

Transforme (yl', y;) em uma 2-partição conexo (VI, Ve) para G substi-
tuindo cada vertice a' pelos vértices que definem W(z').
Devolva (yl, W2).

Note que, no passo 1, se o grato é 2-conexo então este é um C.-grifo.

Como o algoritmo acima resolve em tempo polinomial o PCB2 restrito a (w, I')-
gratos onde w(u) = 1 para cada vértice u que não é um ponto de articulação,
então temos uma contradição ao Corolário 3.1.1. n

Os resultados acima mencionados dizem respeito à dificuldade de se resolver
o PCB2 (exatamente)l um outro aspecto interessante é a diÊculdade de se obter
soluções aproximadas para este problema. Sob esta perspectiva, estamos interessa-
dos em determinar limites de aproximabilidade para este problema. Os resultados
nessa linha serão apresentados na próxima seção.
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3.2 Dificuldade de Aproximação
[nvestigações a respeito de limites de aproximabi]idade para o PCB2 foram feitas

inicialmente em 1996 por Chlebíková ICh1961, que provou o seguinte resultado.

Teorema 3.2.1 (Chlebíková, 1996). Para qua/quer racáona/ õ > 0, é .ATP-d{/hã/
ac/zar em tempo po/{nomia/ uma solução para o PCB2 com uma gararzfáa de erro
absoluto de nl'õ, onde 'n, é o número de ué'rtices do grato G de entrada. Esta,
a$rma,ção ual,e também para gratos bipadidos e sem pesos.

Observe que a medida de aproximação mencionada no resultado acima é o erro
absoluto (veja Definição 2.4.1). Uma questão interessante é saber o que ocorre se
considerarmos como medida a razão de aproximação (veja Definição 2.3.2). Pelo
que foi discutido na Seção 2.4, sabemos que a qualidade da aproximação depende
da medida de aproximação utilizada. Trabalhamos nesta direção e obtivemos o
resultado apresentado a seguir.

Na prova abaixo utilizamos uma versão restrita de X3C, chamado problema
da C'abertura .Ezata (CE), que é sabidamente NP-completo IPY82j: dada uma
família C' = {C'i, 02, - ' - , C3q} de subconjuntos de cardinalidade 3 de um conjunto
X = {zi, z2, . - - , r3q}) tal que cada elemento em X ocorre exatamente 3 vezes nos

conjuntos C'i, (;2, . . . , C'aç, decidir se existe uma subfamília a' = {(.;/: , CJ,, . . . ' Cj,}
de C que cobre X exatamente.

Teorema 3.2.2. O problema Maz 2-Partição C'onera .Balanceada sobre gra/os com
n vértices não admite um a/gorãfmo (l + c)-aprozímado, onde c $ ;b, a menos que
P e.«.. p«« g«/o. Z,àp«tido;).

Prova; Suponha que exista um algoritmo ,4 para o PCB2 sobre grifos com
n vértices que é uma (l + c)-aproximação, onde c $ à. Mostraremos que este
algoritmo pode ser usado para resolver o problema da Cobertura Exala, obtendo
assim uma contradição, a menos que P = NP.

Seja (C',X) uma instância do problema da Cobertura Exata onde C =
{C't, C2, . . . , C3ç} é uma família de subconjuntos de X := {zi, a;2, . . . , z3q]. Cons-
trua a partir de (C', X) um grato G = (y, .E) da seguinte maneira.

Tome y = C'UXUla,b} e E = Ujç:llOjzi l aç{ C O/}U{C)alU{Cjbll. Atribua
aos vértices u de G pesos m(u) da seguinte maneira: zo(a) = 6qS + q21 m(b) = 2q21
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w(O/) = q para .j = 1,.. .,3ql e w(zi) = 2q: para á - 1,.. .,3q. Observe que
w(y) = 2(6q3 + 3q') e IVI = 6q + 2.

Lembramos que a medida de uma 2-partição (Vi,V2) de G é o valor
min{«, (h) , «« (V2 )} .

Afirmação 1. Se existe uma sub/amz#áa C" de (7 que coZ)re X ezatamente, então
G tem uma 2-partição coneza com medida m(y)/2.

Prova; Dada uma cobertura exala C' de X, podemos construir a seguinte 2
partição conexo(Vt,V2) de G: K = {a} U(C' \ C") e V2 = {ó} UXU C7'

C[aramente, temos que w(h) = 6q: + 3q' = w(y)/2 = m(V2). []

Afirmação 2. Se G fem uma 2-padáção canela (yl, V2) cÚa medida é pe/o menos
w(y)/2 -- g + 1, então ezÍste uma suó/amplia de C que cobre X ezatamente.

Prova. Seja (h, }'L) uma 2-partição conexo de G com medida m, tal que m ?
w(y)/2 -- q + l.

Observe que a e b não podem pertencer a um mesmo conjunto % ({ = 1,2).
Caso contrário, a, b e OJ para algum J C {1, 2, . . . , 3q} pertenceriam a um mesmo
conjunto, e assim, o peso deste conjunto seria pelo menos 6q3+3q2+q = (y)/2+q.
Mas, então m $ m(V)/2 -- q, uma contradição.

Logo, suponha que a C Vi e b € V2. Usando um argumento de contagem similar
podemos provar que X Ç V2. Assim, pela conexidade de subgrafo induzido por V2,
temos que IC n v21 2 q. Mas IC' n v21 > q implica que IC' n vll s; 2q -- 1. E neste
caso, 10(1/1) É 6qS +qU + (2q -- l)q = 6qS +3q2 -- q = w(y)/2 -- q, e temos novamente
uma contradição. Então C' í) V21 = q, e portanto (7 n v2 cobre X exatamente. []

Vamos agora mostrar que, usando o algoritmo .4 (mencionado no início da
prova), podemos resolver o problema CE. Seja .Ácz o seguinte algoritmo para
CE. Dada uma instância ((-7, X), construa o grafo G, como descrito anteriormente.
Agora, aplique o algoritmo .4 em G. Se este algoritmo encontrar uma 2-partição
conexo com medida pelo menos w(V)/2 -- q + 1, então devolva a mensagem "C;
tem uma cobertura excita." Se a 2-partição encontrada tiver medida menor que
w(y)/2 -- q + 1, então devolva a mensagem "C' não tem uma cobertura exala."

Vamos mostrar que .4cE de fato resolve o CE. Suponha que C' tenha uma
cobertura excita. Então, pela Afirmação 1, G tem uma 2-partição conexo com
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medida m(y)/2. Como o algoritmo Á é uma (l + c)-aproximação, onde € $ à e
n = IVI, então .4 devolve uma solução com medida m ? (n'/(n' + 1)) opt. Como
opt = w(y)/2, segue que

« : (Ã) # - (: -ú) g -v - #gh
Como n = 6q + 2 e w(V) = 2(6q3 + 3q2), temos que 2iilÍÇl;b < q, donde segue

que m ? w(y)/2 -- q + l.

Suponha agora que C' não tenha uma cobertura exala. Então pela Afirmação 2
o grafo G só tem soluções com medida menor do que w(V)/2 q + 1. Neste
caso, obviamente o algoritmo .4 devolve uma solução com medida menor do que
w(y)/2 -- q + 1. Com isso, fica provado que o algoritmo .4oE resolve o problema
CE

Como a construção de G pode ser feita em tempo polinomial no tamanho
de (C',X), e o algoritmo Á é polinomial no tamanho de G, segue que .4az é
polinomial no tamanho de (C', X). Isso completa a prova do teorema. n

Corolário 3.2.1. O proa/ema .A/az 2-Partição C'onera Ba/anceada não possui FP
TAS (mesmo para gra/os bãparfádos), a menos que P = NP

Prova; Suponha que exista um FPTAS para o PCB2. Por definição, sabemos
que para qualquer r > 1 existe um algoritmo .4, que é uma r-aproximação para o
PCB2 e é polinomial no tamanho da instância e em l/(r l).

Assim, dada uma instância do PCB2, considere r = (n2 + l)/n2, onde n é o
número de vértices do grifo. Neste caso, .4, é um algoritmo (1 + 3)-aproximado
para o PCB2 (note que ele é polinomial no tamanho da instância), o que contradiz
o Teorema 3.2.2. []

É importante destacar que o resultado mencionado no Corolário 3.2.1 já era
conhecido ICGM83, DF851. Tal resultado segue do fato de que a versão de decisão
do BCP2 (para grafos conexos) é um problema fortemente NP-completo. Obser-
vamos que o resultado exibido no Teorema 3.2.2 mostra a dificuldade de se ter
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uma aproximação de certa forma 'menos exigente' (mesmo para grifos com pesos
polinomialmente limitados).

Vimos no Teorema 3.1.1 que a versão de decisão do PCB2 restrito a grifos
2-conexos é um problema fortemente NP-completo. Assim, o correspondente re-
sultado de inaproximabilidade para grifos 2-conexos (não necessariamente bi-
partidos) que segue como corolário imediato deste fato é o seguinte.

Corolário 3.2.2. Para gr(!/os 2-congros, Maz 2-Partição Comera .Ba/anceada nâo
adm te um FPTAS, a menos que P = NP

Prova. Suponha que o PCB2 restrito a grifos 2-conexos admita um FPTAS
digamos .4. Seja g uma instância de PCB2, a qual consiste de um grato 2-conexo
G = (y. E) e «ma função .« : }' -+ Z.... E«tão, m-int(z) 5; «,(}') = W

Dado .4, podemos exibir um algoritmo pseudo-polinomial .4' que resolve qual-
quer instância z de PCB2. Este algoritmo é simplesmente definido como: .4'(sç) =
.4(3ç, r), onde r = 1 + à é a aproximação exigida.

Seja m a medida da solução devolvida pelo algoritmo .4'. Se opt(z) é a medida
de uma solução ótima para r, então temos que

opt(z) $(1+ 1)m. Assim,opt(z) --m$ iÍ < 1,

onde a última inequação ocorre porque m $ opt(z) $ W/2. Visto que opt(z) e
m são inteiros, temos que opt(a;) = m. Quanto ao tempo de execução, lembramos
que .4 tem complexidade de tempo limitado por q(l/(r -- l), laçl), para algum
polinõmio q. Portanto, .4' tem complexidade de tempo limitado por q(WI, lzl), isto
é, polinomial em ambos lzl e mazint(z).

Por outro lado, sabemos que se P # NP então nenhum problema fortemente
NP-difícil pode ter um algoritmo pseudo-polynomial IGJ761. Assim, usando este
resultado e o Teorema 3.1.1 obtemos uma contradição quanto à existência do
a[goritmo pseudo-po]inomia] que exibimos anteriormente. []

Tendo apresentado resultados a respeito da complexidade computacional e li-
mites de aproximabilidade do PCB2, exibimos a seguir resultados positivos quanto
às propriedades de aproximação desse problema.
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3.3 Aproximabilidade

O problema Max 2-Partição Conexo Balanceada restrito a gratos completos é
equivalente a uma variante do Max Mochila denominada Max Soma de Subcon-
juntos, onde os lucros e os pesos são iguais. Neste caso, o limite utilizado é a
metade da soma dos pesos de todos os vértices. Como Max Mochila tem um FP-
TAS jlK75, Law791, segue que o PCB2 tem um FPTAS jlK7S, Law791 para esta
classe de gratos.

Para gratos conexos (e 2-conexos), o melhor resultado conhecido para o PCB2 é
um algoritmo de aproximação obtido por Chlebíková ICh1961 que resolve o problema
dentro de uma razão de â. Nesta tese, apresentamos uma releitura deste algoritmo
e exibimos uma análise parametrizada que nos permite descrever classes de grafos
para as quais o algoritmo devolve uma solução que se aproxima assintoticamente
do ótimo.

Primeiramente exibiremos um algoritmo para o PCB2 restrito a gratos 2-
conexos. Como veremos, este algoritmo será usado como rotina no algoritmo para
gratos conexos.

Antes de descrevermos os algoritmos, vejamos uma definição e um lema auxiliar.

Definição 3.3.1. Sda G um gra/o 2-conexo e (VI, V2) uma 2-partição coneza de
G. Z){""''" g« «. «é,láce u d. W2 é "'Zmi"úeZ (p«. V ) « (h U {u}, V2 \ {u})
tctmbém é umü '2-partição cometa de G.

Lema 3.3.1. Seja G = (y. -E) um gra/o 2-conexo e (H, V2) uma 2-partição comera
de G ta/ que IV2 ? 2. .Então ezÍstem pelo menos dois uértãces disfÍnfos u' e u" em
V2 q"' 'â' «dmã«Í«.{. (P«« VI).

Prova; Seja G2 o subgrafo de G induzido por V2. Se G2 é 2-conexo o resultado
segue trivialmente. Pelo fato de G ser 2-conexo.

Suponha então que G2 não seja 2-conexo e considere -H o grifo de blocos de
G2. Seja ,4 o conjunto dos pontos de articulação de G2 e .B o conjunto dos seus
blocos. Como definido na Seção 2.1, o grato // é formado pelas arestas ab onde
a c .4, b c .B e a é um ponto de articulação de b. Claramente, .H é uma árvore.
Chame de blocos terminais os blocos correspondentes às folhas de .H. Como H é
uma árvore não-trivial, sabemos que existem pelo menos dois deles.
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Claramente, em G os vértices que não são pontos de articulação e que pertencem
a blocos distintos não são adjacentes.

Seja ó um bloco terminal e a o ponto de articulação de V2 tal que aó é uma
aresta de .H. Se em G os vértices distintos de a, pertencentes ao bloco ó, não
fossem adjacentes a vértices de yi, então a seria um ponto de articulação em G.
Uma contradição, pois G é 2-conexo.

Logo, os blocos terminais são adjacentes a yt: existe em cada bloco terminal
pelo menos um vértice adjacente a yi, que não é um ponto de articulação de G2.
Como temos pelo menos dois blocos terminais em .H, isto conclui nossa demons-
tração, pois temos dois vértices (pertencentes a blocos terminais distintos) que são
admissíveis (para H). []

A seguir, descrevemos o algoritmo BaIBicon2 para o PCB2 restrito a gratos
2-conexos. Dado um tal grato (; = (y. .E) e w : V --> Z+, este algoritmo primeira-
mente determina um vértice, digamos ui, de peso máximo. Se w(ui) > (1/2) w(y),
o algoritmo devolve a partição (Vi,V2), onde yi = {ui} e V2 - y \ H. Caso
contrário, inicia com esta partição conexo, e para atualizá-la procura em V2 um
vértice admissível com o menor peso possível. O algoritmo pára quando a adição
de qualquer novo vértice a }'i não melhora a medida da solução.

Algoritmo BaIBiconU (G, w)
Entrada: um grato 2-conexo G = (y. -E) e uma função peso w : y --> Z+

Saída: uma 2-partição conexo (VI, V2) de G.

1. Seja ui = argmaxlm(u) l t, € }'}

2. Sejam yi {ol}, V2 ' V \ yi e P = ««(V')/2

3. Se w(ui) 2 P então devolva (yl, V2) e pare

4. Enquanto w(VI) < P faça

4.1 Escolha u C V2 tal que u é admissível e de peso mínimo

4.2 Se w(u) 2 2(/3 -- m(yl)) então /* CASO A: w(yl) 2P { «(«). */

pare.

4.3 Senão /H' CASO B I'/

Vi {u} e Ve

/* Aqui temos w(yl) < P+ {w(u).*/
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5. Devolva (VI, W2)

fim.do.Algoritmo

Antes de analisarmos a razão de aproximação do algoritmo BaIBicon2, enunci-
ámos a seguinte observação cuja prova é imediata.

Lema 3.3.2. S©a }' = {ui,u2, . . . ,u.} e w : }' -} Z+. Se zo(ul) 2 w(ü2) 2

«,(u.) et/«,(«.), ond.l$k5;n, nfã.t?A.
>

Teorema 3.3.1. S(ga / uma instância do PCB2 gue consiste de um gra/o 2-camelo
G = (y.-E) e uma /urzção w : y --> Z+. Seja y = {ui,u2,.. ,u.}, n 2 3,
«,(ui) 2 w(u2) ? . . . ? «,(u«) e t := t«(y)/w(u3). .Então o .z/gorÍtmo BaIBicon2,
ap\içado à instân,cia 1, dedo\ue em tema)o po\inomial uma '2-partição conelcl de G
com medida m, tül que

(1) S' «,(«:) 2: { ««(}'') e«tão m OPt( -r )

(2) Se ««(«:) $ { «,(1') '«tã. m 2 { 1««(1') - «,(«;)l ? !#' «,(}')

(3) 9P!(D $ 2t-4, se 3 .$ t $ 4, e 91:la $ i$, se t ? 4.
Prata. E imediato que o algoritmo BaIBicon2 devolve em tempo polinomial

uma partição conexo de G. A afirmação (1) também é óbvia.

Vamos provar a afirmação (2). Suponhamos que to(ul) < {m(y). Observe que
qualquer vértice u escolhido no passo 3.3 satisfaz w(u) $ m(u3), visto que ui « Ve
e V2 tem pelo menos dois vértices admissíveis (veja Lema 3.3.1).

Temos duas situações para analisar, correspondentes ao último caso (CASO A
ou CASO B) que ocorreu antes da devolução da solução (VI, V2). Seja # = { w(}'),
como definido no algoritmo.

CASO A: Neste caso, «-(u) 2 2(# -- ««(Vi)), e portanto .«(H) ? # -- {««(u).
Logo, "' 2 # -- { ««(u) ? # -- { «,(u3), visto que «,(u) $ «(u3). Como ««(u3) = Zga,
então

« * ,- á«.«, - {«.«, - i«'«, -(; - á) «'«, -(ç) «.«,.
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CASO B: Se este foi o último caso ocorrido, então P $ w(VI) < # + { w(u)
Logo,

m - '-(V) > '-(1'') - P - l; "(") «,(}'') - { '«(«)

Como ««(u) $ .«(«;), e ««(«;) !lIÇa, temos que

« » ;«'", - ;«'«;, - ;«.«, - i«'«, -(ç) «.«,.

Se w(ui) = !w(y), a afirmação (2) é claramente verdadeira. Com isso, a prova
da afirmação (2) está completa.

Vamos agora provar a afirmação (3). É imediato que opt(/) 5; { to(}'). Contudo,
podemos melhorar este limite para opt(/) $ (1 Í) m(V), se 3 5; t $ 4. De fato,
para qualquer partição (X,y) de y, um entre X e y contém pelo menos dois
elementos de {ul,u2,u3}. Logo, o peso de tal conjunto é pelo menos {w(y) ?
à «,(y). Assim, opt(/) 5; ««(y) { ««(y) = (1 -- {) .«(y), como afirmamos.

Separando em dois casos, temos:

(a) 3 $ t $ 4. Neste caso, usando o limite melhorado para o valor ótimo, temos
que opt(-r) $ (1 -- {) w(y). Assim, pelo que foi demonstrado no item 2, concluímos
que

. ''', ' (: - ;) (é: Â) « -= «.
(b) t ? 4. Neste caso, usando o limite trivial para o valor ótimo juntamente com
o resultado mostrado no item 2, deduzimos que

.-'',, . ; (&) « - (Ú) «.
Com isso, está comp]eta a prova do teorema. []

No que segue, exibimos uma instância / do PGB2 para mostrar que a razão
de aproximação do algoritmo BaIBicon2 mencionada no Teorema 3.3.1 é justa.
Clonsidere o grafo 2-conexo G = (y, -8) da Figura 3.2 com a seguinte função peso
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Figura 3.2: Grifo 2-conexo com pesos nos vértices

definida sobre seus vértices: m(ui) = 6, m(u2) = 5, w(u3) = 4, w(u4) = w(u5)
«,(«6) = .«(«7) = «,(«8) = 1. E«tão, «,(}') = 20, P = 10 e t

O algoritmo BaIBicon2 aplicado à instância .r exibida na Figura 3.2 executa 3
iterações e obtém os valores exibidos na Tabela 3.2. Portanto, devolve a 2-partição
conexa (}/l, V2), onde Vi = {ui,uõ,u4} e V2 - y \ Vi, com medida m = 8. É fácil
ver que opt(/) = 10. Neste caso, g!:la = io . ..L

lteração yi u

Tabela 3.2: lterações executadas pelo algoritmo BaIBicon2

Clorolário 3.3.1. O aZgorãtmo BaIBicon2 é uma 4/3-aprozãmação parti o PCB2
restrito Q gratos '2-conexos. Adevnctis, essa razão '\:lS é justa.

Prova., O resultado segue aplicando-se o Teorema 3.3.1 juntamente com o fato
de que para qualquer instância temos que t ? 3 (veja o Lema 3.3.2).

Para verificar que a razão é justa, considere o grifo 2-conexo G = (V. E) indi-
cado na Figura 3.3. Note que w(V) = 24, # = 12 e t = 4. O algoritmo BaIBicon2

l ul U5

2 ul)u5 u4
3 UI,U5,U4 U3
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executa as 3 iterações descritas na Tabela 3.3 e obtém uma 2-partição conexo com
medida m = 9. Como opt(/) = 12, temos que !!:la = #' = â. []

Figura 3.3: Grato 2-conexo com pesos nos vértices

lteração Vi u

Tabela 3.3: lterações executadas pelo algoritmo BaIBicon2

O Teorema 3.3.1 nos permite concluir que para instâncias do PCB2 nas quais,
excetuando o primeiro e o segundo vértices de maior peso, os demais vértices
têm peso bem pequeno relativamente ao peso total (m(y)), o algoritmo BaIBicon2
devolve soluções bem próximas do ótimo. Note que, quanto maior o valor de t,
definido neste teorema, melhor é a razão de aproximação.

Com relação ao BaIBicon2 podemos também concluir o seguinte resultado.

Teorema 3.3.2. Sela / uma nst(íncáa do PCB2 que consiste de um gra/o 2-conexo
G = (y. -E) e uma /unção 10 : y --> Z+. Seja ui um uériáce de y taJ que w(ui) =

maxlw(u) lu C y}. Se w(ui) 5; ! w(y), então o .zZgorÍtmo BaIBicon2, aplacado
à instância 1, deuotue em tempo potinomiat uma 2-padâção coneza cu:ia medida é
p./' «.e«« (1/3)w(}').

l ul U4

2 ul,u4 o5
3 ul)u4lu5 03
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Prova. Seja y = {ui,u2, . . . ,u.} e suponha que w(ui) 2. m(u2) 2 . . . 2 w(u«).
Seja t := m(V)/lo(uS). Então pelo Lema 3.3.2, temos (lue t ? 3. Assim, se m é a
medida da solução devolvida pelo algoritmo, pelo Teorema 3.3.1 (item (2)) temos
que

«., 2 tl;/. «,(}'') ? { ««(}'').
D

Até o momento focamos no problema Max 2-Partição Conexo Balanceada res-
trito a grifos 2-conexos. Veremos a seguir que também é possível resolver o PCBz
para qualquer grifo conexo dentro da mesma razão 4/3 ICh1961. Para isto necessi-
tamos dos resultados apresentados a seguir.

De6nição 3.3.2. Sda G = (y.E) um gralfo corei;o e w : y --> Z+. Sda .4a
o conjunto dos pontos de articulação de G e Hc o conjunto dos blocos de G.
O.nof«.o; p« TC -E(Zo)) « á«o« de ó/o«. de G r«d" S'ção 2..Z),
onde }'(TC) . -E(ZC) n} l ã c Xc . « c }'(.H)n.4C}.

P«« H C Ha, e « C v'(H) n .Ac, sd" B(H,«) = {U}'(.Ü) Ê C HC e .Ü
pertence à suZ)árvore de TC {u, -H} que contém u}.

Para, cada bloco H, de$nimos uma função peso wn nos uévtices de H com,o
seg'ue:

««(«) -lKI«(«) 1 « ' "u',o}
se « C }''(.H) \ ..4a,
se « C I''(H) n ..'IG.

Mencionamos a seguir dois lemas cujas provas são bem simples e serão deixadas
a cargo do leitor.

Lema 3.3.3. Seja G = (y. .B) um grct/o conexo com l1'l ? 2 e (Vi,V2) uma 2-
partição cone=a de G. Então existe um único bloco H -- (V(H), E(H» de G tat que
«mZ,« h nl''(H) e V2 n\''(H) «ão 'ã. «;Ío.. M«á. «i«d«, (H nT'(H), v2 nl''(H))
é uln,a '2-püüiçiío conexo de H

Lema 3.3.4. S©a G = (y. .E) um gra/o comera com IV1 2 2, H um bloco de G e
lyl, V2) uma 2-partição coneza de -H. .Então ezãste uma única 2-paMiç(io coneza
(y , y2) de G f«J g«e q (H) . É
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Estes lemas indicam que podemos resolver o problema PCB2 sobre qualquer
grato conexo reduzindo-o a problemas do mesmo tipo em seus blocos (estes com
pesos ajustados). Esta redução (ajustamento dos pesos nos blocos) e o algoritmo
BaIBicon2 é a base do algoritmo BalCon2, que preserva a aproximação garantida
pelo algoritmo BaIBicon2 que vimos para grifos 2-conexos.

Dado um grato conexo G, o algoritmo BalCon2 primeiramente encontra os con-
juntos .4C e -Ha dos pontos de articulação e blocos de G, respectivamente, e constrói
o grifo de blocos de G. Depois, determina para cada bloco .17 C .17c a correspon-
dente função peso wx, e ap]ica o a]goritmo BaIBicon2 ao par (.]], wx) devolvendo
(ylH, KH), uma aproximação da máxima partição conexo balanceada (com relação
a wx) para -H Finalmente, entre os blocos .17 C J7C escolhe -Ho C -Ha cuja partição
conexo (}i ', yex ), devolvida pelo algoritmo BaIBicon2, tem medida máxima. Tal
partição se estende de maneira única a uma partição conexo (h, V2) de G (veja
Lema 3.3.4), que é então devolvida pelo algoritmo.

Algoritmo BalCon2(G, w)
Elntrada: um grato conexo G = (y. -E) e «« : y --} Z+
Saída: uma 2-partição conexo (VI, V2) de G.

l Encontre .4C, .Ha e construa Zb. Para cada H C .HC calcule wx

2. Para cada -# C .Ha, seja (}/r, U2 ) a partição devolvida pelo algoritmo BaIBicon2
aplicado ao par (-H, mx).

3 Encontre Ho C -17a que maximiza minlmX(yiK),WX(ypX)} entre os blocos -H c
HC, e reconstrua a partição conexo (VI, V2) de G tal que KXo = % fl Ho, í = 1, 2.

4. Devolva (VI, Vu)

fim.do.Algoritmo

A seguir mostramos que o algoritmo BalCon2 preserva a razão de aproximação
do algoritmo BaIBicon2.

Teorema 3.3.3. Sela .r uma instancia do PCB2 qwe consiste de um grtz/o conexo
G = (y, E) e uma /unção w : V --> Z+. .Então o aZgorátmo BalCon2, ap/{cado â
instância 1, devolve em tempo potinamial uma '2-partição cometa de G com medida
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m, tal que

Prova. Para cada bloco .H de G, seja mx a medida da partição conexo de
H devolvida pelo algoritmo BaIBicon2 aplicado ao par (.a,wx), e seja opta a
medida de uma partição conexo ótima de (-H, wx). Pelo Corolário 3.3.1, temos que
Opta $ 4/3 mx.

Seja (yl+, }Ç) uma solução ótima para a infância /. Pelo Lema 3.3.3, existe um
bloco .#* = (y*, -E*) de G tal que (K* ny*, y2' n y ) é uma partição conexo de -H*

Pela definição de wH, temos que opt(/) = minÍw(h* n y*), w(}Ç n }'')} = opEN..
Então, se .27o é o bloco escolhido pelo algoritmo no passo 3, temos que m = mx. ?
mx-. Portanto,

4
OPt(-r) = Opta. ; im3

D

Corolário 3.3.2. O aZgorÍtmo BalCon2 é uma 4/3-aproximação para o PCB2

Prova. O resultado sobre a razão de aproximação segue do Teorema 3.3.3. D

Vale a pena ressaltar que, se no passo 2 do algoritmo BalCon2 substituirmos
o BaIBicon2 por um outro algoritmo (para grifos 2-conexos) com razão de apro-
ximação a, então o algoritmo que se obtém (para grafos conexos) também terá
a mesma razão de aproximação cv. Nesse sentido, o estudo de algoritmos para o
PCB2, no caso geral, pode ser concentrado no estudo de algoritmos para o caso de
grifos 2-conexos. Essa observação, cuja prova segue da prova do Teorema 3.3.3,
pode ser assim enunciada.

Corolário 3.3.3. Se ezãsfe uma a-aprozãmação para o PCB2 restrito a grcl/os
2-conexos, então Caíste uma a-aprozÍmaçâo para o PCB2 apara gra/os corzezosJ.

Parece natural que, para grifos com conectividade mais alta, seja possível obter
algoritmos com razões de aproximação melhores (do que aqueles apresentados até
o momento). No entanto, não é muito óbvio como fazer uso dessa propriedade, e
projetar tais algoritmos (se é que existem).
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Claramente, para resolver o PCB2 para gratos 3-conexos, podemos usar o algo-
ritmo BaIBicon2 (que aceita como entrada gratos 2-conexos). Porém, o BaIBicon2
essencialmente faz uso do fato de que os grifos 2-conexos têm a propriedade men-
cionada no Lema 3.3.1 (existência dos tais 2 vértices admissíveis). Cllaramente, no
algoritmo BaIBicon2 se no momento da escolha de um vértice admissível (veja passo
4.1) pudéssemos garantir que há mais do que 3 deles, a razão de aproximação do
algoritmo poderia ser melhorada. Basta notar que na análise que fizemos, usamos
o fato de que o último vértice admissível testado tem peso menor ou igual ao peso
de u3 (isto porque tal vértice pode ser o próprio vértice u3). Se houvesse, digamos
k 2 4 vértices admissíveis, poderíamos garantir que o peso desse último vértice
admissível seria pelo menos o peso de ui;+i, e com isso, pelo Lema 3.3.2 teríamos
que f := w(V)/w(ue+t) seria pelo menos k + 1. Assim, pelo Teorema 3.3.1 teríamos
que opt(/) 5; (k + l)/k; ou seja, a razão seria no máximo 5/4.

Assim, a pergunta natural que surge é se o resultado mencionado no Lema
3.3.1 pode ser melhorado quando o grifo é, por exemplo, 3-conexo. Ou seja,
se poderíamos garantir que, dada uma 2-partição conexo (VI, V2) com IV21 ? 3,
existem em Va pelo menos 3 vértices admissíveis. Infelizmente, isto não ocorre. E
portanto, mesmo aumentando a conectividade do grifo de entrada, a análise (do
desempenho) que fizemos não dá para ser melhorada usando esta abordagem. Isto
sugere que para explorar o fato de que o grato de entrada tem uma conectividade
mais alta, precisamos introduzir outras idéias. De todo modo, vale ressaltar que
se o grifo tem conectividade mais alta, não seria surpresa o algoritmo BaIBicon2
apresentar desempenho melhor do que a garantida razão de 4/3.

Antes de prosseguirmos, exibimos na Figura 3.4 uma instância / para mostrar
que a razão provada para o algoritmo BaIBicon2 no Teorema 3.3.1 é justa mesmo
para gratos 3-conexos. Observe que w(y) = 20, # = 10, opt(/) = 10 e t = 5.

Assim, seria desejável ter algoritmos para o PCB2 restrito a gratos 3-conexos,
para os quais pudéssemos garantir desempenhos melhores do que o garantido pelo
BaIBicon2. Nossas investigações nesta direção levaram a um algoritmo para gratos
3-conexos que explora a seguinte propriedade de tais grifos: se o grifo tem pelo
menos 4 vértices, sempre existe uma aresta que pode ser contraída e que deixa o
novo grafo ainda 3-conexo. Antes de prosseguir, definimos o conceito de contrição
de arestas, e mencionamos o resultado no qual se baseia a estratégia do algoritmo
que veremos a seguir.
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Figura 3.4: Grifo 3-conexo com pesos nos vértices

Definição 3.3.3. Seja e = uu uma aresta de um grau G = (y.-E). Por
Gje denotamos o grato obtido de G veta. contra,ção da aresta e. Este grato tem
como coÜunfo de uédíces o conjunto V \ {u,u} U {u.}, onde u. é um nodo
«é«ti«, e «mo ««j-to de ««t« (.E \ {/ l / «@«.«{' « « o« «}) u {«.3/ IZ/ c
V\lu,u} e Z/ é a@acente a u ou u em G}. Ou sda, G/e é oZ)lido de G remouendo-
se os uédices u e u, e substituindo-os por um nodo vértice, o qual se torna adjacente
a odes os uédáces y em y\ {u, u} qtze eram vizinhos de u ou u em G. .Neste caso,
dizem,os que Gje foi obtido pela. contrição da ctresta, e.

A prova do seguinte resultado pode ser encontrada em vários textos sobre grifos,
e por isso será omitida (veja Diestel IDie001).

Lema 3.3.5. Se G é um gr(!/o 3-conexo e lt''l > 4, então G fem uma aresta e ta/
que Gje ê'à- con,elo.

Definição 3.3.4. Se G é um grei/o 3-conta;o e e é uma aresta ta/ que G/e é 3
conexo, então dizemos que e é uma aresta contraíuet.

No algoritmo que apresentamos a seguir, faremos contrações de arestas con
traíveis objetivando encontrar arestas boas. Estas são definidas como segue.

Definição 3.3.5. Seja G = (y. E) um gra/o e m : }' --> Z+. Z)e$nãmos o peso de
uma aresta e -- uu, denotado por w«(e), como sendo a soma dos pesos dos vértices
g«. ;ão o. ..«. e«t«mo'. O« ;eJ«, ««.(e) +«-(«). O{«m« q«. «.« «e.f«
. .«. G é bo« .. (2/5)««(}') 5; «,.(e) 5; (3/5)««(}').
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Algoritmo Part3Clon(G, m)
Entrada: um grato 3-conexo G = (y. -D) e w : V --} Z+.
Saída: uma 2-partição conexo (VI, V2) de G e um conjunto Z Ç V'
/4' Através de Z teremos controle sobre a qualidade da solução encontrada 4'/

1. Seja ui = argmaxlw(u) l t, C y} e Z 0

2. Se ««(ui) ? (1/2)«,(y) então
faça yi = {ui} e Vu - Vi; devolva (yl, V2) e Z; pare

3. Se «,(u3) $ (1/5) «,(T'') então

faça (VI, Ve) = BaIBicon2(G,w); devolva (VI, V2) e Z; pare

4. Se existe vértice u tal que ««(u) 2 (2/5)t«(}'') então
faça VI = {u} e V2 = Vl; devolva (yl, V2) e Z; pare

5. Se existe aresta uu boa então

faça yi = {u, u} e V2 - yi; devolva (yl, V2) e Z; pare

6. Seja a = G; t' = V'; X = 0. /* Vamos procurar uma partição (X, .X) */
7. En(quanto IVI > 4 ou existe aresta e contraível tal que w.(e) < (2/5)w(y) faça

7.1. G :; G/e; seja Ue o novo vértice que substitui e :; uu
7.2. Faça m(u.) = m(u) + w(u).
7.3. Se existe aresta ZZ/ boa então

se w(z) + ««(y) > «,(X) e«th X = {z,y}.

8. Se ]V] = 4 e existe uma aresta uu boa em G então faça X = {u, u].;

9. senão faça (Z, Z) BaIBicon2(G, w)

10. Se minlw(Z), ««(Z)} 2 min{««(X),««(.X)} então
faça (VI, V2)

11. senão reconstruo a partir de (X, X) uma partição (yl, V2) para G e faça Z = 0

12. Devolva (yl, V2) e Z

fim.do.Algorítmo

Antes de analisarmos a razão de aproximação do algoritmo Part3Con, necessi
temos do seguinte resultado.
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Lema 3.3.6. Sda G = (y.-E) um gra/o 3-conexo e zo : V --> Z+. S a p um
inteiro, p ? 1, Gi = G e para { = 1, . . . ,p sOa G +i = Gi/ei, onde e{ é uma aresta

contraíuel de Gi. Suponha que, após Q contrição de cada aresta e :: zy, o peso
'ío nodo uédÍce u. é e$nido co«.o t«(u.) = :«(z) + w(3/), e que os demais uédáces
««têm . .e« p«o. Se Q, . . ,yç) é «m« q-p«diga' "ne« de G,, ntã.
"t« p« içã. ind« «m" q-p«tição «n.« (H, . . . , yç) d. G t«/ q«e «,(H)
pa7'a { = 1, . . . , q.

Prova; Faremos por indução em p. Para o caso p = 1, considere Gt = G/et,
e suponha que e = ei = z3/. Seja (VI,. ..,yç) uma q-partição conexo de Gi e
suponha, sem perda de generalidade, que u. C Vi. Podemos obter uma q-partição
conexo(H,..., yç) de G tomando % = % para i- 2,...,q e Vi =(q \ {u.}) U
{z, Z/}. Claramente esta q-partição tem a propriedade desejada.

Suponhamos que a afirmação seja válida quando fazemos até p l contrações,
p ? 2. Vamos provar que ela continua válida quando fazemos p contrações.
Considere o grato GP = Gp-i/ep-t. Pelo que foi demonstrado para p - 1, dada
uma q-partição conexo C?, = (VI, . . . , yç) de GP, sabemos construir uma q-partição
conexa QP.i de GP-t. Agora, pela nossa hipótese indutiva, a partir de QP l
podemos obter uma q-partição conexo Q = (}1, . . . , yç) para o grafo original G tal
que Q tem a propriedade desejada. n

Teorema 3.3.4. S(ga / uma ánstáncia do PCB2 que consiste de um gra/o 3-caneco
G = (y. -E) e uma/unção to : y -+ Z+. Sejam (VI, V2) e Z, a partição e o conjunto,
dedo/uivos rezo aZgor tmo Part3Con, apZ Gado â ánsfâncáa /. .Então, (VI, Ve) é uma
2-partição cone=a de G, e suü medida m, é tal que:

u;P';, «.,-o; . s;P';, «'::'«.

,4demais, o aZgoritmo Part3Con pode ser ámp/ernentado de modo gaze eZe ./ique com
complexidade potãnomiat.

Prova; Seja P = (VI, V2) a partição devolvida pelo algoritmo. Vamos provar
inicialmente que P é uma partição conexo de G. É imediato que se P é a solução
devolvida nos passos 2, 3, 4 e 5 então a afirmação é verdadeira. Se P resulta
da reconstrução mencionada no passo 11, basta notar que (X, X) é uma partição
conexo (determinada no passo 7.3 ou no passo 8), e neste caso, pelo Lema 3.3.6 o
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resultado segue. Observe que no passo 7.1 o grato G é 3-conexo (pelo Lema 3.3.5).
E se P corresponde à partição (Z,.Z) obtida no passo 9, o resultado segue do
Teorema 3.3.1.

Vamos agora analisar a razão de aproximação. Note que se Z = Ü, então temos
um dos 5 casos possíveis:

(1) P foi devolvida no passo 2. Neste caso, opt(/)

(2) P foi devolvida no passo 3. Neste caso, pelo Teorema 3.3.1, opt(/) $ t/(t-- l)
e t 2 5. Logo, opt(/) 5; 5/4 rn

(3) P foi devolvida no passo 4. Então m

OPt(.r) $ { ««(1'') 5; ã «..

(4) P foi devolvida no passo 5. Então m
segue como no caso anterior.

w(yl) 2 (2/5) t«(}') e portanto,

«,(q) 2 (2/5) 2«(y) e o resultado

(5) P foi devolvida no passo 11, e corresponde à partição que foi obtida da
partição (X,.X) de (? (construída no passo 7.3 ou passo 8). Neste caso,
w(X) tem o peso de uma aresta boa de ã. Portanto, 2/5 W(y) $ w(h) $
3/5w(y), donde segue que m = m(VI) ? (2/5) m(y). O resto da prova é
análogo ao caso 3.

Se Z # 0 então a partição P corresponde à partição (Z, .Z) construída no passo
9. Neste caso, pelo Corolário 3.3.2 temos que opt(.r) É 4/3 m. Com isso, a prova
está comp]eta. []

O grifo 3-conexo que exibimos na Figura 3.5 mostra que existem instâncias
para as quais o algoritmo Part3Con pode obter uma solução melhor do que aquela
produzida pelo algoritmo BaIBicon2.

Para essa instância /, o algoritmo BaIBicon2 faz iterações como descrito na
Tabela 3.4. Note que to(y) = 32, # = 16 e opt(/) = 16. Neste caso, o algortimo
BaIBicon2 devolve a 2-partição conexo }/i := {ui,u7,u8)uõ} e V2 :: l/' \ yi cuja

medida é 4/3; e o algoritmo Part3Con devolve l,q :: {ui, u3} e y2 :: V \ }i, que é
uma solução ótima. Note que vida é uma aresta boa.

Na próxima seção exibimos um PTAS para o PCB2 restrito a uma classe especial
de grifos.
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Figura 3.5: Um exemplo comparativo

lteração yi u

Tabela 3.4: lterações executadas pelo algoritmo BaIBicon2

3.3.1 Esquema de Aproximação Polinomial

Para descrevermos os resultados a respeito do esquema de aproximação polino-
mial, apresentaremos uma outra maneira de formular o problema Max 2-Partição
Conexo Balanceada. Nesta definição (equivalente) a conexidade dos conjuntos da
partição será substituída pela existência de uma árvore geradora em cada parte.

Antes de exibir a nova formulação, precisamos estabelecer a notação a ser usada.

Para isto, no que segue, considere que G = (y. E) é um grafo com uma função
«u : y -} Z+, e que W := to(y).

Convenção 3.3.1. Se Ti e T2 sâo ardores que resultam de uma árvore geradora T
d. G «pó. « ««..ção 'í' "«,. «e'f« . d. r, d.«.f"m" po, «-(TI) e ,«(Z2) « «m«
'íos pesos dos uédices em TI e Te, "spect lamente. .Veste c«o, .«(TI) $ 11-J .

l ul U7
2 z/l, u7 U8

3 UI ) u7) U8 U6

4 Z;l ] U7) U8 ) U6 U3
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«,(T2) ? rVI, o« «{«-"««. Po, c.«««ç'', ««;á'Z"'«.« ««(TI) 5; IÇJ, {'t. é,
Ti é a árvore 'mais Zeue' de 7' -- e.

Dado um grafo G, o PCB2 pode ser assim formulado: encontrar em G uma
árvore geradora T que maximiza m(G,T) = maz.cz(7')/(e,T), onde /(e,7') =
w(Ti). A medida m(G,T) é também chamada de balanceamento de 7' e será
denotado por Balance(7').

Na tentativa de determinar a existência de um PTAS para o PCB2 estudamos
o problema Max Mochila (veja definição no Apêndice).

Destacamos que os esquemas de aproximação polinomial para Max Mochila e
para o PCB2 serão discutidos utilizando como medida o erro relativo (veja De-
finição 2.4.2). Como temos utilizado preferencialmente a razão de aproximação
(veja Definição 2.3.2) para estimar a qualidade das soluções computadas, obser-
vamos que para problemas de maximização temos que .E(iç, g) = 1 -- li 1 . Con-
seqüentemente, se -E(z, g/) $ c para algum 0 < c < 1, então -R(]ç,y) 5; il. Logo,
resultados de aproximação em termos de erros relativos podem ser traduzidos para
resultados em termos da razão de aproximação e vice-versa.

Um breve histórico de alguns resultados relacionados ao problema Max Mochila
são comentados a seguir. Inicialmente, abordaremos um algoritmo IHoc971 pseudo-
polinomial baseado em programação dinâmica que resolve o Max 0/1 Mochila, cuja
formulação como um programa linear inteiro é a seguinte:

P* = Maz )ll:;i:i plzj
sujeito a )ll:;::: alzj $ -B

zj c {0,1}, para.j 1,

Seja FJ (ã) o menor volume da 'mochila' que produz um valor í da função objetivo
envolvendo variáveis no conjunto {l, . . . ,.j}. As condições de contorno são

8(o) .j
e a fórmula recursiva é

8(ã) min{4-:(ã -- pj) + aj , 4-i(ã) }

Usando as condições de contorno, a tabela de valores é avaliada em ordem
crescente dos valores da função objetivo:

Fi(1), F2(1), . . . , Fn(1); FI(2), . . . , Fn(2);
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A computação termina quando o maior valor de { é descoberto tal que .Fn (í) $ -B.

Cada função é avaliada em O(1) passos, e existe um total de O(nP*) avaliações
de funções, onde P* é o valor ótimo da função objetivo. Assim, o tempo de execução
deste algoritmo baseado em programação dinâmica é O(nP*).

A idéia do FPTAS é explorar o algoritmo descrito acima, mas normalizando os
coeficientes da função objetivo. Isto acarreta no tempo de execução do algoritmo
uma dependência com o noVO valor normalizado da solução ótima. Por outro
lado, para uma escolha cuidadosa do valor de normalização, a função objetivo do
problema normalizado é próxima daquela do problema original.

Considere a normalização dos coeficientes da função objetivo por um favor k.
Os coeâcientes normalizados são então pj(k) = 1?J, e o problema normalizado,

w- E;:;: pj (k)«j
su.jeito a }:j::: ajzj $ B

zj C {0, 1}, P«« .j 1, ,n

O tempo de execução exigido para resolver o problema normalizado depende do
valor do ótimo. Como o valor da solução ótima é reduzido por um fator k, isto
também ocorre com o tempo de execução.

Seja .F)m., = maxi-l,...,nÍpj}. Observe então que

Pm- $ P* $ nPm.,. (1)

Com este limite superior, o tempo de execução do algoritmo baseado em
programação dinâmica para resolver otimamente o problema normalizado é
o(n'lap'J).

Seja S* o conjunto de índices das variáveis na solução ótima do problema Max
0/1 Mochila, e S(k) o conjunto de índices das variáveis na solução ótima do pro-
blema normalizado. Então

: pj : kl?J2>1:kl?J?>1:(pj-k)2>1:z'j-kls*l.(2)
jcs(k) jes(k) .jcs* jcs* .jcs*

Logo, o erro absoluto (veja Definição 2.4.1) da solução normalizada é no máximo
k S*l, e o erro relativo, usando o limite inferior (1) é

, kls* , #C' = --L.--l < n,--
J 77zaz a maz



3.3 Aproximabi/idade 6]

O tempo de execução é O(n:&f'') = O(n;}). Temos então um FPTAS.

lbarra e Kim jlK7SI apresentaram alguns refinamentos do FPTAS mencionado
envolvendo outros limites sobre o ótimo e a separação dos itens em grandes e
pequenos. Os itens grandes são aqueles com valores pj maiores ou iguais a um
valor limite T, e os pequenos têm estes valores menores do que T. Esses autores
provaram que a soma dos erros da solução dos itens grandes com aquela dos itens
pequenos é um limite superior para o erro total.

Para obter um limite melhor, considere os índices das variáveis em Max 0/1
Mochila organizados em ordem decrescente da razão b. Seja .j o maior índice tal

que )11:3.: aj $ B e seja Ro = max(/3«-, }'3-i pj}. Então Po $ P* $ 2no (a prova
da validade destes limites pode ser encontrada em jlK75, Law791).

Para um valor escolhido de c', Lawler ILaw791 define os itens grandes como
aqueles com pj ? T = ãc'Po, e os itens pequenos como sendo todos os demais. O
favor normalizador selecionado é k = }c'2Po. O tempo de execução obtido é atingido
executando-se a fase de programação dinâmica apenas para os itens grandes. Os
itens pequenos são 'empacotados' na ordem descrescente da razão &- enquanto
ainda existe folga na restrição de empacotamento. O erro total resultante da união
destes dois conjuntos de variáveis selecionadas é no máximo c'. Para verificar
que o erro total não excede e', note que o erro absoluto obtido da solução com
programação dinâmica sobre os itens grandes não excede ke;p quando o número
de itens grandes na solução ótima do problema normalizado é .Ç;n. Para os itens
pequenos, o erro absoluto não excede o valor T. A soma dos erros relativos é então,

k . r . }c''po IÇc'po ,

T ' P* ': {c'Po ' Po

A vantagem computacional é obtida do número relativamente pequeno de itens
grandes que precisam ser considerados. O número de valores diferentes de pj(k)
é limitado por p'. Usando o fato de que P* $ 2Po, temos que o número de
valores diferentes é limitado por 8 . Como para cada valor de pj(k), poderia
existir no máximo n.j = 1111gJ itens de tamanho pj(k) em uma solução ótima,
e entre todos aqueles com o mesmo valor pj(k), aqueles com os menores pesos
seriam selecionados, outros itens grandes não precisam ser considerados pois são
dominados. Com este tipo de argumento, Lawler provou que o número de itens
grandes considerados é ;% log ?.. Conseqüentemente, o tempo de execução obtido
para a fase de programação dinâmica sobre os itens grandes é O( k ) = O( : log }).
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Lawler também mostrou que existe um limite mais justo de O( 1 ) sobre o número
de itens grandes resultando em um tempo de execução de O(;L).

Resumindo, os passos do algoritmo de aproximação A.,, para Max 0/1 Mochila
sao

1. Descobrir o valor e o conjunto de elementos correspondentes a Po

2. Descobrir os itens grandes que são candidatos a serem incluídos na solução
ótima.

3. Resolver o problema normalizado para os itens grandes usando programação
dinâmica.

4. Descobrir a maior quantidade de itens pequenos que pode ser empacotado
no volume restante da mocháZa.

Os passos l e 2 podem ser executados em tempo linear, o passo 4 em O(n log }),
e o passo 3 em O(À). Logo, o tempo de execução total é O(nlog } + â).

Baseando-nos nas idéias discutidas anteriormente, desenvolvemos um PIAS
para o PCB2 restrito a I'-grafos onde m(t;) = 1 para todo vértice u que não é um
ponto de articulação. Na intenção de apresentar o esquema de aproximação para
esta classe de grifos, começamos exibindo um PTAS para (;«-grifos, que denomi-
namos Balance.2CGrafo. Lembramos que essas classes de grifos foram estudadas
.q qan=n 'z l l
LACA b./ vy«Av IJ P A. R -L -

No algoritmo Balance.2CGrafo utilizamos idéias similares àquelas exibidas no
algoritmo A. para Max 0/1 Mochila. O fatos de normalização usado é }c2-B e
o valor de Q, fator de separação dos itens pequenos e grandes é c-B. Aqui -B
possui a mesma função e propriedades de Po para Max 0/1 Mochila. Contudo o
passo 1, do esquema geral descrito acima, é executado diferentemente e baseado
na idéia central do algoritmo MaxBa12, desenvolvido por Galbiati, MaHioli e Mor-
zenti IGMM971. A etapa de separação de itens pequenos e grandes é similar: no
problema em questão os itens são os vértices do grifo e o que determina a magni-
tude de cada vértice é seu peso. Naturalmente, temos uma diferença crucial entre
Max 0/1 Mochila e o PCB2 que é o requisito de conexidade dos vértices escolhi-
dos, grandes e pequenos. Isto determina as diferenças mais relevantes dos passos
3 e 4. Em ambas as etapas precisamos de um procedimento que verifica a conexi-
dade da solução sendo testada. No passo 3 continuamos utilizando programação
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dinâmica, mas armazenamos, para cada valor da função objetivo obtido, todas as
soluções viáveis que atingiram este valor. Posteriormente, escolhemos para cada va-
lor obtido da função objetivo, aquela solução dos vértices grandes que admite uma
soma de pesos dos vértices pequenos tal que o balanceamento obtido é o máximo
possível, obviamente respeitando-se o critério de conexidade das partições geradas.
Depois, devolvemos a árvore para a qual foi obtida a melhor solução viável. Mais
formalmente, podemos descrever nossa estratégia como segue.

Algoritmo Balance.2CGrafo.(G, w)
/H' € é a aproximação desejada. +/
Entrada: um O«-grato G = (y. E), uma função w : y -+ Z+ e a aproximação exigida c
Saída: um par (T,-B) onde T é uma árvore geradora de G e -B = Balance(T)
max.cz(r) /(e, T) .

l
2

3.

4.

5.

Seja W = w(V) e MnvAnu= IW/2J.

Seja T uma árvore geradora arbitrária de G.

Para cada aresta e de T, seja a. o peso da árvore 'mais leve' de T -

Seja e' a aresta de T tal que a., = max.CE(1"){a.}' Seja Ta e T#
T -- e', onde a., = «,(Ta). Seja -B = a.,.

Enquanto .B < MIETADE faça

(a) Seja Z/ o extremo de e' que pertence a TD. Escolha uma aresta
t € }''(Ta) e z C y(T#), z # y. Seja e" = zp, onde p é o vértice
no caminho de z até Z/ em T#. Seja -B = -B + a.«.

(b) Se -B $ MnvAnn então seja T = T+ e e"

- e.

as árvores de

e ;; tz tal que
adjacente a z

6. Se -B :: METAOE então devolva (T, B)

7. senão

(a) Seja B = -B -- a.«, onde a.« é o último valor adicionado a -B no passo 5a

Seja Q = c-B.
(b) Sejam SmaZI = {u C y l w(u) $ Q}, o conjunto de vértices pequenos; e

Largo = {u C }''' l m(u) > Q}, o conjunto de vértices grandes.

(c) Se amai/ = V' então (T, .B) = Add-leaves(Ta,TD, }'''(TJ)). Devolva (T, -B).

(d) senão

i. Seja aomb.Largo = {X 1 0 # X Ç .Large}.
ii. Para cada u C -Larga, seja q. = Scale(w(u)).
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111

lv.

v.
VI.

VII.

Sej. C'(.j) = {X c Como-L-ge l E..x q. = j} e « = maxlJ l C(j) #

Para j = 0, . . . , r faça

e Para cada X C O(.j) tal que w(X) É METADE faça Find.'lYee(X,.j).
Para j = 0, . . . , r faça T(j) = Best.U'ee(.j).
Se Sm.ii # Ü e«tão 7'(, + 1) maU-'Bee.
Encontre .j (.j = 0, . . . ,r + 1) tal que T(.j) é uma árvore com o maior
balanceamento. Seja T = 7'(.j) e -B = Balance(T). Devolva(T, .B).

fim.do.Algoritmo

No que segue, descrevemos os procedimentos usados no algoritmo. Antes disto,
lembramos que, dada uma aresta e de uma árvore geradora 7' de G, ao referenci-
armos as duas árvores Ti e 72 de T -- e consideramos que m(TI) $ METADE (veja
Convenção 3.3.1).

e Addleaves(TI,T2, y): Move uma folha de y para 71 substituindo arestas
da árvore por arestas do grifo G (não pertencentes à árvore) enquanto m(TI) 5;
METAon. Se descobrimos uma folha u em y adjacente a algum vértice de Tt tal
que m(TI) + w(u) > METADE, então paramos. A árvore geradora T obtida após
todas as operações de atua]ização e seu ba]anceamento B são devo]vidos. []

Podemos supor que existe pelo menos um vértice de y (possivelmente o extremo
da aresta conectando Ti a T2) que é uma folha de T2 e é adjacente a algum vértice
de Tt. Caso contrário, é possível trocar uma aresta do grato G (não pertencente
à árvore) com uma aresta da árvore tal que ambas as árvores Ti e T2 mantêm os
mesmos vértices mas uma folha em T2 que pertence a y e é adjacente a um vértice
de Ti é criado. Isto é possível porque G é 2-conexo.

. Scale(a): Calcula e devolve o valor escalonado lã%J2' onde k = }e'-ê e s é
ta[ que z c (2'Q, 2'+iC?l. []

e Find.'ltee(X,.j): Constrói uma árvore geradora T de G que tem uma aresta
e tal que a árvore Ti de T e contém como vértices grandes somente o conjunto
X, ou devo]ve nu//. []

Descrevemos anteriormente, a funcionalidade do procedimento Find.Tree. No
que segue, explicamos como o executamos.

Para cada conjunto C(.j), 0 5; .j $ r, diferenciamos duas classes de árvores
geradoras construídas por Find.Tree:
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1. aquelas árvores T obtidas usando o procedimento Add.leaves ou com
Balance(T) = METADES

2. e as demais árvores restantes

A árvore geradora que possui o maior balanceamento de cada classe é referen-
ciada como .Bestl(J) e .Best2(.j), respectivamente. Com este objetivo, precisamos
analisar dois casos.

1. Sma/Z = 0: Neste caso, verificamos se CJXI e CIV \ XI são ambos conexos.
Se isto ocorre então devolvemos uma árvore geradora T que conecta CJXI a
alV\XI usando uma única aresta e. Se 20(TI) = MnTAon então .Bestl(.j) =
T, senão atualizamos -Best2(.j), se for necessário.

2. SmaZZ # 0: Neste caso, o conjunto X induz um clique pela nossa hipóteses
Seja C'i o componente de G X com peso máximo. Se w(OI) < METAon
então devo[vemos nuZ/. (caso contrário, consideramos dois casos novamente.

(a) (.Largo\X) Ç C't: Neste caso, adicionamos a X tantos vértices pequenos
quanto possível. Estes vértices são alocados como descrevemos a seguir.

Seja .4 = y \ V(Ci) e X' = -Largo \ X. Enquanto w(.A) $ METADE
e existe um componente C" de ((7i \ X') com um vértice u tal que
uu C .E para algum vértice u C .A, atualizamos o conjunto .A tal que
.4 = .A U y(C"). Quando isto não ocorre, consideramos T uma árvore
geradora que conecta al.,41 a CIV \ .AI usando uma única aresta e' e
analisamos três situações que podem ocorrer.

i. w(.4) < METAOE: Se a aresta e' de T maximiza /.4B(e,T) entre
todas as arestas então devolvemos T, caso contrário devolvemos

nuZ/. Também, atualizamos -Best2(.j), se necessário.

ii. m(..4) = METADE: Neste caso, devolvemos a árvore geradora T e
definimos -Bestl(J) = T

iii. w(.4) + w(C") > METADE: Quando isto ocorre, chamamos
Addleaves(TI,T2, C' ) onde Ti e T2 são árvores geradoras de CIÁI
e alv \ .41, respectivamente. Adicionalmente, devolvemos a árvore

SNeste caso, cada vértice u C y tal que w(u) = 1 é pequeno e talvez isto pode ocorrer também
com outros vértices com pesos diferentes.
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geradora T obtida deste procedimento e atualizamos -Bestl(.j), se
necessário.

(b) X = .La7'ge: Sob esta condição, chamamos Addleaves(TI,T2, y(C'i))
onde h e T2 são árvores geradoras de Cll' \ }'(Oi)l e all'(C'i)l, res-
pectivamente. Também devolvemos a árvore geradora T obtida deste
procedimento e atualizamos -Bestl(.j), se necessário.

8 Small-Tree: Constrói uma árvore geradora 7' de G que possui uma aresta e tal
que a árvore Tt de T -- e contém somente vértices pequenos e w(TI) $ Balance(T).
D

Encontramos uma árvore nas condições descritas anteriormente seguindo os pas-
sos descritos a seguir.

Seja C'i um componente de G -- .Largo com peso máximo. Seja 7' uma árvore
geradora que conecta com uma única aresta o componente C't a (7lV' \ V(Oi)l. Se
w(C'l) $ METADE então devolvemos T. Caso contrário, seja e uma aresta de T que
maximiza /(e,T) entre todas as arestas de C't. Sejam Ti e T2 as duas árvores de
T-- e. Então, chamamos Add-leaves(Ti , T2, y(C'i)) e devolvemos a árvore geradora
T obtida com este procedimento.

e Best-Tree(.j): Determina a melhor árvore geradora de cada coleção C'(.j) i)ara
0 5; J $ r. n

Observe que conseguimos a melhor árvore, apenas analisando a seguinte
condição: se .Besta(.j) # nuJZ então devolvemos -Besta(.j), senão devolvemos
Besta (.j ) .

Após discutirmos cada procedimento utilizado no algoritmo Balance.2CGrafo.,
mostramos a seguir alguns resultados essenciais para demonstrarmos que temos
de fato um esquema de aproximação polinomial.

Lema 3.3.7. Suponha que para a entrada (G,w) o aZgoritmo Balance.2CGrafo.
executa o passo 1. Seja, B o valor de$nido no passo 'Ta,, e seca B* o ba\anceamento

de uma solução ótáma para essa entrada. .Então, Ç 5; .B 5; B* $ 2-B.

Prova; Considere o valor de B depois da execução do passo 5. Como -B =
B -- cv.«, onde cv.« é o último valor adicionado a -B no passo 5a (veja passo 7a),
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temos que B < METADE < .B + ae"- Assim, .B $ B* < -B + CV.« $ -B + ae' $ 2.B,
onde cv., é o valor definido no passo 4. Para deduzir a última inequação, note
que CE., é precisamente o balanceamento da árvore inicial considerada no passo 2.
Além disto, observe que depois das atualizações (se alguma ocorre) a árvore após
o passo 5 tem balanceamento .B, e claramente, .B ? CVe'' Visto que METADE
= IW'/2J < .B + a.« $ 2.B, isto implica que 7 $ .É.

Juntando as inequações obtidas, temos w $ -B 5; .B* 5; 2-B. n

Utilizando argumentos similares àqueles de Lawler para Max 0/1 Mochila,
determinamos que o número de vértices que devem ser considerados para a
computação dos vértices grandes é O(l/c2).

Lema 3.3.8. Seja c um raciona/ fa/ gue 0 < c < 1. C'onsÍdere o aZgorjfmo
Balance.2CGrafo. apZ cada a uma instancia (G, w). .Então o ntímero de vértices
grandes de$nido no l)asse '7b é OÇb).

Prova; Seja G=(y,-E) onde y= {ui,...,u.} e W= w(y). Seja q{ = q.: para
l $ á 5; n. Inicialmente, observe que o tamanhos do espaço dos pesos escalonados
(ql + . . . + q.) é limitado por

Pr }r . }V 16
k }.:.8 ' }.'T .,'

onde a desigualdade é válida pelo Lema 3.3.7.

O número de valores q{ distintos obtidos de cada w(ui)-intervalo (2'iC?, 2':+iQI
é no máximo (' + 1), para qualquer 0 $ si $ jlog(f)J. Isto ocorre porque q: =
l 2sik J2';, o que implica Aq{ $ m(ui) < kqi + 2':k. Assim, dois termos consecutivos
são lé%J2'' = 111%J2'' e l&Ü$:1i;üJ2;: = j&-+IJ2". Como l1lE +IJ2': -- l1lE-J2" =
l-zJ2': + 2" -- l-zJ2" = 2", temos que os valores q{ distintos de cada qi-intervalo
produz uma progressão aritmética de razão 2si

Além disto, o número de vértices grandes com peso escalonado q{ é no máximo
ní = 1 u'' J. Caso contrário, suponha que temos um conjunto U de vértices grandes
com peso escalonado q{ tal que IUI ? ni + 1. Assim, )ll:.cu q, > ]Z- o que implica
>-.cu !!:ga > ]r. Por definição de W, isto é uma contradição.

4Lembre-se que qi + + q. < !qP +
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Para cada qÍ-intervalo (a,bl, o valor médio de ni é por volta de ((16/c2a) +
. \s lé' bÜb I'l .

Então, para o intervalo escalonado (4/c, 8/cl o número de valores q{ é algo
em torno de (} + 1) e o valor médio de ní é da ordem de 3/e. Para o intervalo
(8/c, 16/cl o número de valores qi é ainda em torno de ({ + 1) e o valor médio de ni
é da ordem de 3/2c. No intervalo (16/c, 32/cl temos novamente por volta de (4 + 1)
valores de qi e o valor médio de ni em torno de 3/4c and se on. Isto implica que o
número de vértices grandes é limitado por(}+1)'?(1+l+. . .+#) $ #+e $ $,
onde a primeira inequação segue do fato que (l + { + . . . + #) é uma progressão
geométrica cuja soma é menor do que 2. n

Isto acarreta ao algoritmo um tempo de execução limitado por alguma função
polinomial no tamanho da instância e em Õ(2o(t/'')). Logo, para c fixo, temos
que o tempo total é polinomial no tamanho da entrada.

Teorema 3.3.5. Sda / uma instancia que consiste de um C«-gra/o G = (y. -E) e
sega c um racional, 0 < c < 1. O aZgorátmo Balance.2C'Grato. ap/acudo â ànst(2ncãa

/ fem como/ezidade /anafada por q( /l, e), onde q é um poZãnõmio, e dedo/ue uma

solução aproximada T com batanceamento B satisfazendo B=ii=P $ e, onde B* é o
batanceamevtto de uma solução ótima.

Prova: (a) Complexidade: Seja / a entrada do algoritmo BalatJce.2CGrafo..
Observe que os passos l até 6 podem ser executados em tempo polinomial em l/l.
O passo 7 necessita de uma análise mais detalhada. Os passos 7a e 7b podem ser
facilmente executados. O passo 7c depende do procedimento AddJeaves, que pode
ser executado em tempo polinomial em 1/1. 0 passo 7(d)i gasta tempo 2o(i/''), visto
que l.Largai = O(l/c') pelo Lema 3.3.8. O passo 7(d)ii efetua O(l/c:) chamadas
do procedimento Scale, que pode ser executado em tempo polinomial em l/l. O
passo 7(d)iii calcula a soma >1:..x q. para cada conjunto X C C'omb-Largo. Então,
gasta um tempo da ordem de 2o(i/'') H. O( /1). O passo 7(d)iv é executado não mais
do que 20(1/c'), cada vez com a execução do procedimento Find.Tree que pode ser
executado em tempo polinomial em l/l. Observe que r é limitado por 16/c2 (veja
Lema 3.3.8). Assim, o passo 7(d)v executa em tempo O(l/c:), visto (lue Best.Tree
gasta um tempo constante. O passo 7(d)vi depende do procedimento Small.Tree, o
qual pode ser executado em tempo polinomial em 1/1. 0 passo 7(d)vii é executado
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não mais do que r + 2 vezes e cada execução gasta tempo polinomial em 1/1. Logo,
o tempo total é limitado por alguma função polinomial em 1/1 e 2o(t/'')

(b) Análise do erro: Seja (T,.B) o par devolvido pelo algoritmo
Balance.2CGrafo.. Vamos analisar a aproximação obtida em cada condição de
parada.

1. No passo 6 temos que a árvore geradora T encontrada é claramente uma
cnlll pãn .qti .... n

2. O algoritmo pára no passo 7c. Observe que todos os vértices são pequenos e
temos dois casos para analisar.

(a) Se .B = METADE então T é uma solução Ótima.

(b) Caso contrário, temos .B < METADE. Assim, sob as condições do pro-
cedimento Addleaves, existe uma aresta e e duas árvores Ti e Te de
T -- e tais que w(TI) $ .B. Também existe um vértice u C T2 tal que
w(TI) + w(u) > MnvADE. Isto implica que .B* < m(TI) + m(u). Assim,
g;=Z 5; :g==f:(ZU < 1lÍIP $ j#n $ c, onde a última desigualdade é válida
pelo Lema 3.3.7.

3. No passo 7(d)vii, para analisarmos a aproximação obtida, consideramos duas
situações que podem acontecer.

(,) -B* = «(S), onde S Ç SmaZJ:

Considere a árvore geradora T(r + 1) construída por Small.Tree no
passo 7(d)vi. Se to(C'l) $ MnuADE então temos uma solução Ótima.
Caso contrário, seja B' = Balance(T(r+ 1)). A árvore geradora 7'(r+ l)
foi construída por Add.leaves e a prova é similar ao Caso 2b, onde usa-
mos -B' em vez do balanceamento B devolvido pelo nosso algoritmo.
Como .B 2 -B', o resultado segue.

.B* = w(ui) + . . . + t«(ui;) + cv, onde k 2 1, ui C -Largo para todo
á = 1, . . . , k e a é uma soma de pesos de vértices pequenos (a pode ser

Seja q{ = qz,: para 1 < { < k, e .j' :: qt + . . . + qk. Se .23 :: MlnTADn
então temos uma solução otima T. Se B < MIETADn então devemos ter
considerado T(.j') e seu balanceamento -B' para determinar o par (T, B).

0)

(b)
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Seja -B' = w(uj:) + . . . + m(uj.) + /i onde /3 é uma soma de pesos de
vértices pequenos. Agora considere o momento no passo 7(d)v em que
T(.j') foi determinada. Devemos, então, analisar dois casos:

i. -Bestl(.j') :# nuZJ: Sob esta condição T(.j') foi construída por
Add.leaves. Assim, a análise segue igual ao Caso 2b, usando -B' em
vez do balanceamento B devolvido pelo algoritmo. Cromo -B ? .B'
" rnqlllt ::,d r. cp"llp

ii. Bestl(.j') = nuZZ: Agora, para cada conjunto X c C'(.j') o
Find.'ltee(X, .j') construiu a melhor solução (veja passo 7(d)iv) sob
as condições dos Casos l ou 2(a)i deste procedimento. Além disto,
T(.j') tem o melhor balanceamento entre todas estas árvores gera-
doras. Como o conjunto X = {ui, . . . , uk]. foi também considerado,
temos .B* = .B' e isto fina]iza nossa prova. []

Agora discutiremos como podemos usar o algoritmo Balance.2CGrafo. para
obter um esquema de aproximação polinomial para o PCB2 restrito a I'-gratos
onde m(u) = 1 para todo vértice u que não é um ponto de articulação.

Utilizamos uma variação do algoritmo MaxBal apresentado por Galbiati
et aZ. IGMM971. Este algoritmos aqui chamado Balance.Grifo. reduz gradual-
mente o número de pontos de articulação no grifo de entrada G = (y. -E) até
descobrir uma solução ótima ou um grato 2-conexo, no qual aplicamos nosso algo-
ritmo Balance.2CGrafo.. Observe que os gratos 2-conexos obtidos da nossa classe
especial de I'-grifos pela redução apresentada no Balance.Grifo. são sempre Cw-
grafos. Também note que de qualquer árvore geradora do grafo reduzido é possível
reconstruir uma árvore geradora do grato original cujo balanceamento é maior ou
igual

STambém utilizamos uma versão do algoritmo MaxBal na Seção 3.1.1 para demonstrar o
Teorema 3.1.2.
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Algoritmo Balance.Grato.(G, to)

Entrada: um I'-grato G, uma função m : y -+ Z+ onde o conjunto dos vértices z; com
w(u) > 1 forma um cli(lue.

Saída: uma árvore geradora T de G.

l
2

Se G é um grato 2-conexo devolva Balance.2CGrafo.(G, m).

Seja z um ponto de articulação de G e sejam Ct, . . . , CÜ os componentes conexos
de G -- z obtidos ao remover z de G. Seja m((ã) a soma dos pesos dos vértices de
Cã, i= 1, . . . , h. Sem perda de generalidade, seja Oi um componente que maximiza
«(G).
Se m(OI) $ 1J}J então devolva qualquer árvore geradora T que conecta z a (71
com uma única aresta.

Caso contrário, se .«(OI) > IVJ então

(a) Seja G' o subgrafo de G induzido por g e pelos vértices de Ot; e seja w' a
nova função peso assim definida: ««'(z) = w(z) + EL:, t«(O.) e ««'(u) = t«(u)
para u € }'(Ci).
/+ G' tem menos pontos de articulação do que G +/

(b) T' = Balance.Grato.(G', t«').

(c) b'ansforme T' em uma árvore T de G conectando n a uma árvore geradora
de cada componente Oi, d # l.
/* Balance(T) ? Balance(T') */

(d) Devolva T.

3

4

fim.do.Algoritmo

Teorema 3.3.6. O aZgorÍfmo Balance.Grafo. é zóm esquema de aprozÍmação poZã-
nomãaZ para o PCB2 restrito a I'-gra/os onde w(u) = 1 para todo uédice u gue não
é 'üm ponto de articulação.

Prova; Seja z um ponto de articulação de G, o grafo de entrada. Sejam
C':, . . .,ch os componentes conexos de G z obtidos ao remover # de G. Seja
zo((;',) a soma dos pesos dos vértices de (Z, { = 1, . . . , h. Sem perda de generali-
dade, seja C't um componente que maximiza m((1].).
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Suponha que m((;i) 5; 1%J . Neste caso, qualquer árvore geradora conectando z
a C'i por uma única aresta é ótima. Caso contrário, se w(OI) > 1%J então usamos
o algoritmo Balance.Grifo. sobre o subgrafo G' definido no passo 4a.

Observe que o novo grato G' tem menos pontos de articulação do que G. Assim,
se a condição no passo 3 nunca for satisfeita, no final do algoritmo temos um grato 2-
conexo. Logo, temos a aproximação exigida pelo Teorema 3.3.5. Para estendermos
este resultado para o grifo original G, observe que se T' = Balance.Grato.(G', m')
é uma solução aproximada para G', transformada pelo algoritmo em uma árvore
geradora T para G, então

Balance(T') maz.cz(z'')/(e, T') 5; maz.cz(1')/(e, T) Balance(7') ,

pois qualquer aresta de T' permanece como uma aresta de T

De acordo com as observações efetuadas, concluímos que se T' é uma solução
para G' com erro relativo no máximo c, onde 0 < c < 1, então T é uma solução
para (; com a mesma aproximação. []

Uma conseqüência imediata do Teorema 3.3.6 é o seguinte resultado

C;orolário 3.3.4. O aZgoritmo Balance.Grifo. é &m esquema de aprozámação po
Zárzom aZ para o PCB2 restráfo a aw-gra/os.

Clomparamos a seguir as propriedades de aproximação das versões com e sem
pesos do PCB2. No que segue, ainda utilizamos este problema na sua versão
equivalente como problema de árvore geradora.

3.3.2 Removendo Pesos

Crescenzi et aJ. ICSTOll estudaram a complexidade relativa às propriedades de
aproximação de três possíveis versões de um problema de otimização: aquela com
pesos arbitrários, com pesos polinomialmente limitados e sem pesos. Comentámos
este fato na Seção 2.5. Estes resultados, com pequenas modificações, podem ser
estendidos para incluir o PCB2 e outros problemas de maximização que pertencem
a uma classe um pouco diferente da classe denominada problemas-subconjuntos, a
qual é descrita a seguir.
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Definição 3.3.6. t/m prol)/erma de otdmízação P é um proa/ema-suócorÜunfo es.
tendido se:

. Q«Zç«« {«;fá«.{« « de 7' é «m. t,íp/ (U,«',««) o«de U . . .,««} é

um conjunto de objetos, z' é uma, cadeia (possivelmente vazia.l, e 10 : U -+ N
ütMbu{ um peso to(u) para qualquer objeto u ei U

. Á g-Jq«« .o/«Çã. g/ C «Z?(«) é PO«Ü.J «c'" P«« «d" " C g "m
.«óco«j-to SI. Ç U, f«Z g« . media« de 3/ é {g-/ « max.« E..s: «,(u).

Por exemplo, considere o PCB2. Uma instância desse problema é uma tripla
(G, À, w) onde G = (K .E) é um grifo, m : }' -..> N é uma função que atribui pesos
aos vértices de G, e À é uma cadeia vazia. Uma solução é uma árvore geradora T
de G e para cada aresta e = (z,Z/) em T associamos o subconjunto y(Zz) Ç y.
Lembre-se que a remoção de e = (]ç,3/) em T dá origem a duas subárvores Tz e
Tv, onde Tz é a subárvore cuja soma dos pesos nos vértices Sz é no máximo lg-J
e W = w(y), como convencionámos. Mais ainda, a medida é max..r )ll:..Z= to(u).

Aplicamos a mesma noção de problema refinado (veja Definição 2.5.2) para a
classe de problemas subconjunto estendidos. Assim, dizemos que um problema
subconjunto estendido é refinado se, para qualquer instância (U, z', w), se g/ é uma
solução viável, então, para qualquer função w' : C/ --> N, y é também uma solução
viável para (U, z', w').

Definição 3.3.7. Sega P um proa/ema subcorÜunto estendido e p um poZánómão.
Den,atamos por'PP Q restrição de'P para i'n,stân,das x -- (U,x' ,u) tais que a, som,ü
'Z' p«o; E... ««(u) é no má«{«.o p(lzl).

Agora podemos concluir o seguinte resultado

Teorema 3.3.7. Sela P um proa/ema-subc07Ütznto estendido de maa; mázação em

APX. Existe u'm, poliu,âmi.o p tal que se 'PP tem, uma r-apro=i'mação, para. atg'um
, > 1, .«tã. 7' 'e«. ««.« (,+ l/n)-.p««{m«çã., .«d. n é . t.m-Ao d« {«.tá«.'".

Prova; Seja P um problema de maximização. Seja .4 um algoritmo ro-
aproximado para P' e u(z) = m(z, .4(z)). Assim, para qualquer instância z, temos

«(1) $ OPt(z) $ «ou(:«).

que
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Seja # = (U, #', m) uma instância de tamanho n. Note que IUI 5; n. Definimos,
então uma nova função peso ú, tal que, para qualquer u C U,

ü(«) - llgFJ
Observe que, como P é refinado, o conjunto de soluções viáveis para (U, z', w) é

igual aquele de (U, z', ü). Além disto, podemos assumir sem perda de generalidade
que to(u) 5; rou(aç) para qualquer u € U. Desta forma, temos que ú(u) $ ron:
para qualquer u C U. Assim, ã = (U, z', ü) é uma instância de p'P, onde p = ron3

Da definição de ü temos que, para qualquer solução viável y,

m(z, Z/) ? m(ã, 3/)«(«)/n'. (1)

Além disto, seja a C Z/ tal que m(z, g/) E..s: ««(u). Então,

«'«,«, - :«.;;«'«, ' :«...g ru] ' g:«..: (Lqg] * :)

/n:)(m(ã,3/) + ISI.l) $(«(«)/n')(m(ã,Z/) + n).(2)

Por outro lado, podemos assumir que

m(z, Z/) ? «(z), (3)

caso contrário poderíamos substituir y pela solução computada pelo algoritmo de
aproximação .A. Logo,

OPt(z) (9(«(,)/n:)(OPt(i)+n) (9 («(z)/n')OPt(3) . «(«) (9 opt(ã) .l
m(z,Z/) ' m(«,Z/) ' («(«)/n')m(ã,Z/) ' nm(z,Z/) ' m(ã,Z/) 'n

Assim, se g é uma solução r-aproximada para ã, então 3/ é uma solução
(r + : )-aproximada para z. ]sto conc]ui nossa prova. []

Em conseqüência, podemos também concluir o seguinte resultado para
problemas-subconjunto estendidos reinados.
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Corolário 3.3.5. Sega P um prol)/ema-sueco junto estendido reinado de mazÍ-
mização tat qse'P C APX. Então existe um, potinâmio p tat que'P e'PP têm, o
mesmo limiar de aT)rozimação.

Naturalmente, podemos aplicar o Clorolário 3.3.5 para o PCB2. Contudo,
podemos ter um resultado ainda mais forte como demonstramos a seguir. Nesses
dois resultados denotamos por IPCB2 a versão do PCB2 sem pesos.

Teores.a 3.3.8. Para quaZg'uer poZÍnómão p, PCBe $i p IPCB2

Prova. Seja G = (y. E) um grifo e w : y --> .N uma função peso polinomial-
mente limitada. Podemos, então, definir um novo grafo G' = (y', -E') como segue.
Para qualquer vértice ut C y tal que m(ut) = k, y' tem k vértices u}, . . .,u*,
com (u{,u}) € -E', á = 2, . . . , k. Além disto, se (ut,ut,) C -8 então (u},u}) C -E'
Observe que dado G e w, o grafo G' pode ser construído em tempo polinomial. E
fácil perceber que se T' é uma solução de G' com balanceamento b', então podemos
computar em tempo polinomial uma solução T de G cujo balanceamento é pelo
menos b'. E também óbvio que se T é uma solução de (G, w) com balanceamento
b, então podemos conseguir uma so]ução para G' com mesmo ba]anceamento. []

Corolário 3.3.6 O PCIB2 e o IPCB2 têm o mesmo /{m ar de aprozÍmaçâo

Prosa; Pelo Corolário 3.3.5, temos que existe um polinâmio p tal que PCB2
e PCB! têm o mesmo limiar de aproximação (veja Definição 2.3.5). Usando o
Teorema 3.3.8 temos o resultado desejado. o

3.4 Conclusão

Neste capítulo, estudamos o problema Max 2-Partição Conexo Balanceada. Vi-
mos que do ponto de vista algorítmico, é suficiente resolver este problema para
grifos 2-conexos, já que algoritmos para tais grifos podem ser usados para resol-
ver este problema quando o grato de entrada é conexo. Em consequêcia, exibimos
alguns resultados sobre o PCB2 restrito a grifos 2-conexos. Por exemplo, mostra-
mos que, sob a hipótese de que P # NP, a versão de decisão do PCB2 restrito a
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grafos 2-conexos é um problema fortemente NP-completo, e portanto não admite
um FPTAS.

Neste contexto da inaproximabilidade do PCB2 também provámos que sobre
grafos conexos com n vértices, este problema não admite um algoritmo (l + c)-
aproximado onde c $ $, a menos que P = NP (mesmo para gratos bipartidos).

Uma releitura do algoritmo (4/3)-aproximado desenvolvido por Ch-
lebíková ICh196j também foi exibida e com nossa análise parametrizada descre-
vemos classes de grifos para as quais as soluções encontradas se aproximam as-
sintoticamente do ótimo. Adicionalmente, mostramos que a razão de aproximação
deste algoritmo é justa mesmo para gratos 3-conexos. Além disto, apresentamos
para grafos 3-conexos um algoritmo baseado em contrações de arestas que pode de-
volver soluções com qualidade melhor do que a razão 4/3 garantida pelo algoritmo
anterior.

Uma questão importante relacionada ao PCB2 é a existência de um esquema de
aproximação polinomial. Nesta direção, exibimos um PTAS para o PCB2 restrito
a duas classes de grafos que chamamos de I'-grifos e C.-gratos. Nossa motivação
para estudar estes grifos advém de algumas topologias de redes de longa distância
(made área nefworks) que são casos especiais desta classe de grifos. O esquema
de aproximação que apresentamos é baseado nas idéias usadas no FPTAS para o
problema Max 0/1 Mochila, desenvolvido por lbarra, Kim jlK751 e Lawler ILaw791,
combinadas com idéias de um algoritmo 9.aproximado exibido por Galbiati et
a/. IGMM97j. Até onde sabemos, nosso algoritmo é o primeiro a aplicar estas
idéias para os problemas de partição estudados nesta tese.

Outro resultado que obtivemos foi que as versões com e sem pesos do PCB2
(para grifos conexos) possuem o mesmo limiar de aproximação.

Uma generalização natural do PCB2 é o problema da q-Partição Conexo Balan-
ceada, para q 2 3. Este é o assunto do próximo capítulo.
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Sobre q-Partições Conexas
Balanceadas

"Se você quer realmevtte entender alguma coisa
tente «odi$cá-la."
(Kent Lewin)

Um caminho natural para se generalizar o problema da 2-partição conexo ba-
lanceada é considerar o conceito de q-partição conexo balanceada, onde q ? 2.
Tal como no caso da partição em duas classes, basta impor que cada uma das q
classes induza um subgrafo conexo do grifo de entrada, e que a partição seja a
mais balanceada possível. Mais formalmente, a generalização a que estamos nos
referindo e que será o tema deste capítulo é a seguinte.

Max q-Partição Conexa Balanceada (PCBç)

/nstóncáa: um grato G = (y. E) e uma função w : y --> Z+
Solução uááue/: uma q-partição conexo (UI, V2, - , yç) de G
Função: min{««(h),««(V2), . . . , «,(ya)}.
Oójefáuo: maximizar.

Referenciamos o caso especial onde todos os vértices têm peso unitário como
PCBç sem pesos.

Esta generalização do particionamento conexo balanceado tem aplicação nas

77
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áreas de processamento de imagem IAS73, LPS89, LPS93, MRS951, paginação em
bancos de dados IBP951, análise de 'clusters' IMSN97), etc.

Um exemplo interessante de aplicação descrito por Becker ef aZ. IBLLS011 é o
problema do PafruZAamento FZuuáa/. Neste problema, as duas margens de um rio
que corta uma cidade são conectados por barcos em várias estações, distribuídas
entre as duas margensl a questão é decidir como a polícia da cidade deve atribuir
um conjunto de estações de barcos para q patrulhas de modo que cada estação
seja vigiada por exatamente uma patrulha. Sabe-se que cada patrulha está apta
a se mover dentro de sua área ou por meio de bicicleta ao longo de uma margem
ou de barco. Assim, cada área a ser atribuída deve "ser conexo"; e além disso, o
patrulhamento, quando medido pela freqüência dos crimes observados dentro das
áreas vigiadas, deve ser tão 'balanceado' quanto possível.

Outra aplicação IBLLS981 que podemos citar para motivar o estudo do PCBç
é a definição das áreas de responsabilidade de supervisores em uma fábrica. Neste
caso, temos unidades individuais (vértices) cujo peso significa o tempo exigido para
inspeção e desejamos atribuir porções (componentes) da fábrica para q pessoas
distintas de modo que cada parte seja conexo (para garantir concentração espacial
da atividade do supervisor). Também busca-se uma atribuição tal que as cargas
de trabalho dos supervisores sejam aproximadamente iguais (balanceadas) .

Antes de discutirmos estratégias de resolução para o PCBç, vamos investigar a
sua complexidade computacional. Apresentamos na próxima seção alguns resulta-
dos dessa natureza.

4.1 C03:nplexidade Computacional

No caso do PCBç sem pesos, ressaltamos inicialmente o seguinte resultado,
devido a Lovász ILov771 (veja também Gyõri IGyo781).

Teorema 4.1.1. Sela G um gra/o k-conexo com n vértices, k ? 2, e selara
nl,n2). )lk aturazsposítát;os t(zzs queni+n2+ . + k = /1;7ttão (; tem

uma k-pari ção comera(VI, V2,---, Uk) taJ gue IHI = ni para 1= 1,2,...,k.

A prova apresentada por Lovász usa conceitos de tipologia, enquanto a prova
apresentada por Gyóri IGyo781 utiliza apenas conceitos da teoria de grifos. Na
verdade, um resultado mais forte que o acima foi apresentado por esses autores:
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além da exigência sobre as cardinalidades, pode-se escolher a priori k vértices
distintos, digamos ui, u2, - . . , ux;, e exigir que a partição (VI, V2, ' ' . , yç) seja tal que
ui C U para 1 = 1, 2, . . . , k. Garante-se que uma tal partição existe se G é k-conexo.

Ressaltamos que estas provas não fornecem imediatamente um algoritmo poli-
nomial para encontrar essa k-partição mencionada. Algoritmos eficientes surgiram
apenas nos anos 90. Inicialmente, para os casos k = 2 e k = 3 ISTN90a, STN+90bl.
Depois, Jun Ma e Shao Ma IMM94j exibiram um algoritmo polinomial de com-
plexidade O(k2n2) para gratos k-conexos, k ? 2. Em 1997, Nakano, Rahman e
Nishizeki INRN971 obtiveram um algoritmo linear para encontrar uma 4-partição
conexo em grafos planares 4-conexos.

Uma pergunta natural neste contexto é se existe uma (k + l)-partição conexa
para gratos k-conexos, nas mesmas condições especificadas no Teorema 4.1.1. Por
tais condições, entendamos as restrições de cardinalidade de cada conjunto da
partição. Recentemente, Diwan IDiw031 mostrou que o grato bipartido completo
Xe,k+2 é um exemplo de um grafo k-conexo que não possui uma (k + l)-partição
conexo. Neste artigo são considerados grifos k-conexos G com grau máximo
A(G) 5; (k + 1): é mostrado que tais gratos não têm necessariamente uma (2X;+ l)-
partição conexo, e é provado que gratos 2-conexos com a.(G) $ 3 possuem uma
4-partição conexo. Assim, esse resultado para grifos 2-conexos é o melhor possí
vele

Com relação ao PCBç, na sua versão geral (com pesos), não encontramos mui-
tos resultados na literatura. Dentre aqueles que encontramos, mencionamos a
existência de algoritmos polinomiais para o PCBç restrito a árvores IPS811 e esca-
das (/adders) IBLLSOll.

A intratabilidade do PCBç para q ? 2 segue imediatamente para todos os casos
descritos nas Seções 3.1 e 3.1.1 (já que o caso q = 2 é um caso especial que já é
difícil). Ressaltamos porém que há um resultado ainda mais forte, devido a Dyer e
Frieze IDF85j: estes autores demonstraram a NP-completude do PCBç sem pesos
para qualquer q 2 2 fixo (mesmo para gratos bipartidos).

Becker et aZ. IBLLS981 desenvolveram dois algoritmos de aproximação para o
PCBç restrito às grades G.,.., com n ? 3. Neste caso, a medida adotada foi
o erro relativo (veja Definição 2.4.2). No primeiro algoritmo, limites para o erro
relativo são obtidos apenas sob algumas condições que são verificadas a 'posteriori'
(isto é após a execução do algoritmo). No segundo, a estimativa do erro pode ser
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obtida se certas hipóteses verificáveis a 'priori' são satisfeitas. No entanto, apenas
quando essas hipóteses são relaxados, é possível determinar limites sobre o erro,
não fornecendo resultados de impacto. Apenas no caso q = 2 pode-se garantir uma
(3/2)-aproximação, considerando-se a razão como medida de erro. Além disto,
utiliza fortes condições para deduzir que tal algoritmo é assintoticamente excito.

Antes de investigarmos a aproximabilidade do PCBç, provámos um resultado
de grande utilidade neste capítulo.

Teorema 4.1.2. Sela / = (G, w) uma nstáncãa do PCBç, q ? 2, que consiste de
um grcl/o 2-congro G = (y. -E) e uma /unção w : y --> Z+ ta/ que maxtto(u) : u C
V} ? (l/q).«(}'). $d« u* .«(u) : u c }'}. -Então .r tem «.a soZ«ção

ótám« (y-', . . , yç') t'Z q«e %' = {«*} p«« «Zg««. á, l 5; á 5; q.

Prova; Seja P = (H, V2, . -, ya) uma solução ótima para / tal que o conjunto da
partição que contém u*, digamos }Ç, tem a menor cardinalidade possível. Suponha
que lljl > 1. Como G é 2-conexo, então existe um vértice u' C tG, u' # u ,
adjacente a algum vértice u" gl tG. Suponha que u" C %.

Seja 7' uma árvore geradora de alll;l. Agora considere o caminho em T que
vai de u' até u* e chame de .f a primeira aresta desse caminho. Seja T' a árvore
de T / que contém u'. Sejam }g = b \ y(T') e b' = H U y(T'). Note clue
G[y7'] e C]%'] são ambos conexos (a aresta u'u" pode ser usada para conectar a
árvore T' ao subgrafo CIHI). Chame de P' a nova q-partição conexo obtida de P
substituindo ÇG por %' e I'l por I'/t'. Vamos mostrar que P' contradiz a escolha de
P

Suponha sem perda de generalidade que w(VI) = minlw(%) 1 1 $ { .$ q}. Cla

ramente, Vi # %. Inicialmente, note clue u* c %', e portanto, w(%') ? (})w(V)
Agora vamos considerar l/t' e analisar dois casos:

(a) t # 1. Neste caso, a medida da nova partição P' é igual à medida de P

(b) t = 1. Como «,(K) > ««(h) e ««(q) ? (l/q)««(}''), e a medida da no"
partição P' não pode ser maior do que a medida de P, então deve existir um
outro conjunto de P com peso w(Vi), e neste caso, P' tem a mesma medida
que P
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Em ambos os casos concluímos que P' é uma solução ótima. Mas P' contradiz a
escolha de P, visto que ln'l < ltrl. Logo, devemos ter 1111 = 1, como queríamos
demonstrar. []

Apresentamos nas próximas seções estudos sobre a aproximabilidade do PCB.,
q ? 3, para grifos mais gerais do que grades G«x« e árvores (classes já estudadas).
Começamos investigando o PCBa.

4.2 Max 3-Partição Conexa Balanceada

Nesta seção, abordamos as propriedades de aproximação do PCB3 restrito a gri-
fos k-conexos para A :: 2 e k :: 3. Como passo inicial, analisamos a complexidade
computacional desses casos especiais.

Para este propósito, usamos o fato de que a versão de decisão do PCB2 restrito
a gratos 2-conexos é um problema fortemente NP-completo, como provámos no
Teorema 3.1.1. Denotamos por DPCIB2 esse problema. Analogamente, denotamos
por DPCB3 a versão de decisão do PCB3 restrito a grifos 3-conexos.

Teorema 4.2.1. .Á versão de decisão do .A/az 3-Partição C'onera .Ba/anceada res
frito a gratos 3-conexos é um problema NP-completo.

Prova; Seja / = (G, m, m) uma instância do DPCB2 que consiste de um grafo
2-conexo G = (y. -E), uma função w : y -} Z+ e um inteiro positivo m. O objetivo
é decidir se esta instância tem uma solução com medida pelo menos m.

Construímos uma instância /' = ((-;', w', m) do DPCBs que consiste de um grifo
3-conexo G' = (y', -E'), com T'' = y U {u'}, onde u' € y, e -E' = .EU {u'u : u c }''},
e uma função W sobre os vértices de G' tal que: W(u') = w(y)/2 e m'(u) = w(u)
para todo u em y. E óbvio que G' pode ser construído em tempo polinomial no
tamanho de /, e que G' é 3-conexo.

Vamos mostrar que a instância / do DPCB2 possui uma 2-partição conexa com
medida pelo menos m se só se a instância /' do DPCB3 tem uma 3-partição conexo
com medida pelo menos m.

Seja P = (X, y) uma 2-partição conexo de G com medida pelo menos m. Neste
caso, (X, y, {u'}) é uma 3-partição conexo de G' com medida pelo menos m.
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Agora, suponha que P' = (X', y', Z') seja uma 3-partição conexo de G' com
medida m', onde m' ? m. Sem perda de generalidade, suponha que .Z' contenha
u'. Suponha também que ««'(X') $ ««'(y'). Como t«'(Z') 2 (1/3)««'(}''), temos
que m' = w'(X'). Seja R = Z' \ {u'}. Se R = 0, então (X', y') é uma 2-partição
conexo de G com medida m'. Se R # 0, como G é 2-conexo, então podemos
distribuir os vértices de R entre os conjuntos X' e y', de modo que os novos
conjuntos X' U Rt e y' U .R2, onde -Ri U -R2 = .R, induzam subgrafos conexos de
G. Neste caso, (X' U Ri, y' U .R2) é uma 2-partição conexa de G com medida pelo
menos m'. Cromo m' 2 m, o resu]tado segue. []

Do teorema acima deduzimos imediatamente o seguinte resultado

Corolário 4.2.1. .4 versão de decisão do PCB3 restrito a gra/os 2-conexos é um
prol)Zela NP-completo.

Na próxima seção apresentamos algoritmos de aproximação para o PCB3 restrito
a gratos 2-conexos e 3-conexos.

4.2.1 Gratos 2-conexos e 3-conexos

Nesta seção apresentamos dois algoritmos para encontrar 3-partições conexas:
o BaIBicona, para grifos 2-conexosl e o BalCon3 para gratos 3-conexos.

O algoritmo BaIBicon3 baseia-se nas idéias usadas no algoritmo BaIBicon2 apre-
sentado na Seção 3.3. Já o algoritmo BalCona baseia-se nas idéias usadas no algo-
ritmo Part3Con apresentado nessa mesma seção.

Antes de apresentarmos esses algoritmos provámos um resultado que será útil
para mostrarmos a qualidade de aproximação dos algoritmos que veremos nesta e
nn qnpãn zl R

Teorema 4.2.2. Seja / = (G, w) uma nstáncia do PCBç, q 2 3, que consiste de
«m g«/o 2-cone:«o G = (y. -E) e «m« /unção «- : y --} Z+ taZ q«e maxi««(u) l u c

y} 2 l (V). Se o problema POZ?ç-i pode ser r-aprozámado, para algum r, então
ezÍste uma solução r-aprorãmada para a instância .r do PCBç.

Prova; Seja z = argmaxtzo(u) l u C }'} e seja /' = (G',m') uma instância do

PCBç-t, onde G' = G -- # e m' é a restrição de w aos vértices de G'
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Pelo Teorema 4.1.2 sabemos que existe uma solução ótima (q*, . . . , I'Ç') para a
instância / tal que %* :: {z} para algum l $ i $ q. Sem perda de generalidade,
podemos supor que yi' = {z}. Neste caso, (1,2 , . . . ' 1'';) é uma solução ótima para
a instância /' do PCBç-i. Como m(z) 2 1/q, temos que opt(-r) = opt(.r').

Seja (yl', . . . , I''7-i) uma solução r-aproximada para a instância .r' do PCBç-t e
seja m' a sua medida. Então

Observe que ({z}, yi', . . . , lq-i) é uma solução para a instância .r do PCBç Então
se m é a sua medida, temos que m = m', já que w(z) 2 1/q. Substituindo opt(/')
por opt(/) e m' por m na desigualdade acima, temos que

OPt(-r) ,s r,

como queríamos mostrar. []

A seguir descrevemos o algoritmo BaIBicons. Este separa um vértice de peso
máximo do grato de entrada, e aplica o algoritmo BaIBicon2 ou BalCon2 no grifo
que resulta após a remoção desse vértice.

Algoritmo BaIBicon3(G, m)
Entrada: um grato 2-conexo G = (y, -B) e uma função w : V' --> Z+
Saída: uma 3-partição conexo (X, yl, y) de G.

1. Seja oi = argmaxlw(u) l tl C V'}

2. X = {ui}.

3. Sda G' = G X e w' a restrição de. m aos vértices de G'

4. Se G' é 2-conexo então (y, }') BaIBicon2(G', w') ;

5. senão (y, y) = BalCon2(G', w')

6. Devolva (X, X y)

íim.do.Algoritmo
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Analisamos a seguir o desempenho do algoritmo BaIBicon3 quando aplicado a
um grato 3-conexo.

Teorema 4.2.3. Sda -r = (G, m) uma ànstánc a do PCIB3 que consásfe de um gra/o
3-cancro G = (y. .E) e uma /unção lo : }'' --> Z+. Sda p..,. = maxlto(t,) l u c y}.
Então o aZgor tmo BaIBicon3 apJ Gado à nstáncia / deuoZue urrza 3-partÍç(io coneza
de G com medida m tal que:

(a) Se p«« ? { w(}'') e«tão e%P $ {
(b) Se Ê «,(}'') 5; p«- < { ««(}')

(c) Se {«,(}') 5; p«- < 8 w(}') e«tão eqP $ {

,4demais, o aZgoritmo BaIBicon3 pode ser mpZementado de modo gue e/e ./ique com
complexidade polãnomiat.

Prova. A complexidade computacional do BaIBicon3 está diretamente relaci-
onada com a complexidade dos algoritmos BaIBicon2 e BalCon2. Já vimos na
Seção 3.3 que estes podem ser implementados de modo que fiquem com complexi-
dade polinomial. Também é imediato que este algoritmo constrói uma 3-partição
conexo de G.

Analisamos a seguir a qualidade da solução (X, yl, y') devolvida. Primeira-
mente observamos que pelo passo 2 do algoritmo temos que X :: {ui}, onde
ui - arg maxtm(u) l u C y}. Consideramos agora dois casos.

(a) p«« 2 { «,(T').

Neste caso, pelo Teorema 4.2.2 e pelo Corolário 3.3.1, concluímos que
4<
3

(b) !««(T'') $ P«- < { '"(}'').
Então { w(y) 5; m(X) < { m(}'). Sejam G' e W os objetos definidos no passo
3. Como G' é 2-conexo, pelo passo 4 temos que (y, y) = BaIBicon2(G', w').
Neste caso, .«(}''') = «,(}') «(X) > (2/3)w(}''). Como ««(u) < (1/3).«(}')
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para todo u em y', então m(u) < (1/2)w(}'''). Logo, usando o Teo-
rema 3.3.2, temos que minlw(y), w(}')} ? (1/3)w(y') > (2/9)w(}'). Então,
m 2 minlt, ãlw(y), e portanto,

e!:la $ 3, se s$9/21 e g21(0 $ â, ses29/2. []

Com pequenas modificações na prova acima, e observando que quando o grifo
G' (construído no passo 3) não é 2-conexo, possivelmente a solução devolvida pode
ter medida igual a do vértice de peso mínimo, segue imediatamente o seguinte
resultado. Observamos, no entanto, que mesmo neste caso, para muitas instâncias
a solução pode ser como enunciámos no teorema anterior.

Teorema 4.2.4. S©a / = (G, w) urna instancia do PCB3 que consiste de um gra/o
2-comera G = (y. .E) e uma /unção w : y --> Z+. Sda p.;,. = maxlw(t,) l u c y}.
Então o aZgorátmo BaIBiconS ap/ácaro â nstáncáa / deuoZüe uma 3-remição coneza
de G com m,Caída m tat que:

(a) Se p«- ? {««(}') '«fão eqP $ â.

(b) Se p«- < ! ««(}') então eeÊP $ m

Agora vamos concentrar nossa atenção na classe de grafos 3-conexos. Cromo
fizemos na Seção 3.3, podemos aqui explorar uma propriedade importante dos
gratos 3-conexos. Conforme vimos no Lema 3.3.5, se G é um grato 3-conexo com
pelo menos 5 vértices, então G tem uma aresta e tal que G/e é 3-conexo.

Também é oportuno lembrarmos que dado um grifo G e uma aresta e de G,
denotamos por G/e o grifo obtido de G pela confração da aresta e. Além disso,
se G é 3-conexo e G/e é 3-conexo, então dizemos que a aresta e é contraível.

Para simplificar a descrição do algoritmo BalCon3, descrevemos a seguir o pro-
cedimento C'ontraia-.aresta, que recebe como entrada um grato 3-conexo e devolve
um novo grato que resulta da contrição de uma aresta contraível desse grifo.

Procedimento Clontraia-Aresta(G, w)
Entrada: um grato 3-conexo G = (y. .B) e uma função w : y --} Z+

Saída: um grato 3-conexo G = (y, -E) e uma função ú : y --} Z+-

/I' G = G/e, onde e é uma aresta contraível de G.'k/

1. Seja c lz, Z/) uma aresta contraível de G
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2. Seja Viz {u C y l u é adjacente a z ou Z/} \ {z, y}

3. V = y \ {z, 3/} U {z}, onde z g y
4. -E = -E \ {/ € .E 1 / incidente a n ou y} U {zt l t C Viz}

5. Seja é

6. Faça a(u) = w(u) para todo u C }' \ {zl; ú(z) = ««(z) + w(Z/)

7. Devolva (é, ü)

fim.do.Procedimento

Apresentamos a seguir a descrição formal do algoritmo BalCon3

Algoritmo BalCon3(G, w)
Entrada: um grato 3-conexo G = (y. E) e uma função w : }''' --> Z+

Saída: uma 3-partição conexo (X, y. y) de G.

1. Seja ui = arg max{««(u) l u C y}

2. X = {ol}

3. Se w(X) 2 (1/3).«(}'') então

3.1. Sejam G' = G -- X e m' a restrição de w aos vértices de G'
3.2. (y. P') = BaIBicon2(G', to').
3.3. Devolva (X, y, y) e pare.

4. Se ««(X) < àw(T'') então
4.1. (G, ü) ««); }'''

4.2. En(quanto não existe 8 € }'' tal que ü(F) 2 (1/6)a(y) faça
(G, ü) Contraía-Aresta(G,a).

4.3. X = {8}, onde ü(8) ? (1/6)ü(V).

5. G'= G--X,w'= ü
6. (y, y) = BaIBicon2 (G', w')

7. Se X # {ui} então reconstruo a partir de (X,y, y) a 3-partição (X, y, y) de G

8. Devolva (X,y. y)

íim.do.Algoritmo
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Provámos a seguir a razão de aproximação do BalCon3

Teorema 4.2.5. O aZgorátmo BalClonS é uma 2-aproximação para o PCB3 resfráto
a gratos 3- conexos.

Prova. Seja / = (G,w) uma instância do PCIBs que consiste de um grifo
3-conexo G = (y.-E) e uma função w : }' -} Z+. Suponha que ui =

arg maxlw(u) l u C y}. Seja (X, y, P) a solução devolvida pelo algoritmo BalCon3
aplicado à instância -r e seja m = minta(X), m(y), w(y')}.

Inicialmente, note que pelo Lema 3.3.6 e pelo Teorema 3.3.1, a solução devolvida
pelo BalConS é uma 3-partição conexo. Observe que, como o grifo G ao final do
passo 4.2 do BalCon3 é 3-conexo, então o grafo G' construído no passo 5 é 2-conexo.
Logo, o algoritmo BaIBicon2 é usado apropriadamente no passo 6. Observe que
o procedimento Contraía-Aresta pode ser sempre executado já que na hora da
chamada desse procedimento o grato G é 3-conexo e tem pelo menos 6 vértices.
Note também que a reconstrução mencionada no passo 7 pode ser de fato efetuada,
conforme o Lema 3.3.6.

Todos os passos deste algoritmo podem ser implementados de modo que sua
execução seja polinomial. De fato, a polinomialidade do BaIBiconU usado nos
passos 3.2 e 6 é comprovada pelo Teorema 3.3.11 o procedimento Contraía-Aresta
(que é chamado no máximo l.EI vezes) pode ser implementado de modo que sua
complexidade seja polinomial no tamanho do grafol o passo 7 para reconstruir a
3-partição para o grato original pode ser feito em tempo O(lV'l).

Agora, para mostrarmos a aproximação desejada, analisamos três casos.

Caso 1. Existe u C }' tal que m(u) ? (1/3)w(y).

Neste caso, temos que a 3-partição (X, y., y) foi devolvida no passo 3.3. Logo,
pelo Teorema 4.2.2 a qualidade da solução é aquela garantida pelo algoritmo
BaIBicon2 utilizado no Passo 3.2. Conseqüentemente, pelo Corolário 3.3.1
concluímos que

OPt(-r) , 4
3

Caso 2. Existe u C }' tal que (1/6)t«(}') .$ w(u) < (1/3)w(}')

Neste caso temos que X {ui} e (1/6):«(}') $ «,(X) < (1/3),«(}')
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CASO 2.1. m
Então, m ? (1/6)m(y), já que w(X) 2 (1/6)to(y), conforme vimos acima

Caso 2.2. m = minam(y), w(y)}.
Neste caso, (y, }') = BaIBicon2(G', m'), onde G' = (y', E') e }'' = y \ X
Portanto, w(}'') > (2/3).«(}'), visto que :«(X) < (1/3)w(}').

Como t«(t,) < (1/3)w(y) para todo u C y', temos que m(u) < (1/2)w(y').
Assim, pelo Teorema 3.3.2 temos que m 2 (1/3)w(y'). Logo, m >
(1/3) (2/3)«,(y) /9)««(y).
Juntando os casos (2.1) e (2.2) temos que m 2 (1/6)w(y). Portanto, m ?
(1/6)w(}') = (1/2)(.«(}'')/3) ? (1/2)opt(-r). Ou seja,

: ! < 2

CASO 3 w(u) < (1/6)t«(y) para todo u C y

Pelo passo 4.3 do algoritmo, temos que X = {F}, onde a(8) 2 (1/6)a(Ü)
Vamos considerar duas situações.

CASO 3.1. m

Neste caso, m ? (t/6)ü(P) = (1/6)w(}''), pois: ü(P) = «,(}').

CASO 3.2. m = minam(y), m(P)}.
Note que, X = {T} onde 8 é o primeiro vértice de G obtido pela contrição
de uma ou mais arestas tal que a(8) ? (1/6)ü(y). Assim, se T resultou da
contrição de uma aresta ZZ/, então

a(8) ü(:«) + ü(v) < (1/6)a(ç') + (i/6)ü(t'') It/3)ü(t'') /3)«,(}'')

Como G' = G -- X, em G' temos que todos os vértices têm peso menor
que (1/6)t«(}'). Como w(}'') = ««(}'') -- ««(X) > (2/3).«(y), então es-
ses vértices de G' têm peso menor que (1/4)W(V'). Logo, a 2-partição

l Observe que o procedimento Contraía-Aresta não altera a soma de pesos de todos os vértices
do grato. Em outras palavras, a cada iteração temos ü(V') = w(y).
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conexa (yl }') do grifo G' devolvida pelo algoritmo BaIBicon2 possui me-
dida m 2 (1/3)w(y'), pelo Teorema 3.3.2. Portanto, m ? (1/3)w(y') >
(1/3)(2/3).«(}'') 2/9)««(}'').

Juntando os casos (3.1) e (3.2) podemos concluir que no Caso 3 temos que
m ? (1/6)w(y). Assim, analogamente ao Caso 2 concluímos que

OPt( .r) < 2

Portanto, juntando os 3 casos, temos que
demonstrar. O

2, conforme queríamos

Corolário 4.2.2. Sega / uma nstánc a do PCBa que consiste de um gra/o 3
conexo G = (y, E) e uma /unção w : }' --> Z+. Sda ui = argmaxÍm(u) l u c y}
Se m(ui) < (1/3)w(y), então o aZgorátmo BalCona ap/{cado a / dedo/z,e uma 3

p«tiç'' "«e" de «.edãd« «. t«J q«e m ? (1/6).«(}').

Mostramos na próxima seção como algumas das idéias vistas nesta seção podem
ser utilizadas para desenvolver algoritmos para o PCBç, q ? 4, restrito a grifos
g-conexos.

4.3 Generalização

Na Seção 4.1 mencionamos que para grafos q-conexos sem pesos o PCBç pode
ser resolvido em tempo polinomial. Também vimos que para q :: 2 e q := 3 o
problema correspondente, na sua versão com pesos, é NP-difícil. (Vimos que a
versão de decisão é um problema NP-completo.)

Provámos a seguir um resultado análogo para cada q 2 4, q fixo, pode ser
provado por indução em q. A prova do passo indutivo é análoga à que âzemos para
o caso g = 3. Temos assim o seguinte resultado.

Teorema 4.3.1. Para cadcz natura/ q 2 2, a versão de decisão do PCBç restrito a
gra.fos q-conexos é um l)roblema NP-completo.

As idéias discutidas na Seção 4.2 podem ser utilizadas para obter uma apro-
ximação para o PCB4 restrito a grifos 4-conexos. Na verdade, temos uma 2-
aproximação para esse problema, porém, apenas sob a hipótese de que o grifo de
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entrada tem pelo menos um vértice com peso pelo menos àw(y). Para isso, usamos
essencialmente o fato de que para o PCBs restrito a gratos 3-conexos temos uma
2-aproximação.

A seguir, descrevemos uma generalização do algoritmo BalCona, que denomi-
namos de BalConç, para q ? 3 e grifos q-conexos. Notamos porém que o uso do
algoritmo Hipoç-t no passo 6 requer que o mesmo seja um algoritmo para encon-
trar uma (q -- l)-partição num grifo 2-conexo. Assim, no caso q = 3, podemos usar
o BaIBicon2 no lugar do Hipo2, obtendo exatamente o algoritmo BalConS descrito
anteriormente.

Algoritmo BalConç(G, w)
Entrada: um grato q-conexo G = (y. -E) e uma função w : }' -} Z+
Saída: uma q-partição conexo de G.

1. Seja ui = arg maxlm(u) l u C y}

2. yi
3 Se ««(yl) 2 (1/q)««(1'') então

3.1. Sejam G' = G -- Vt e w' a restrição de w aos vértices de G'
3.2.(V2,. . .,yç) = BalClonç-t(G',w').
3.3. Devolva(VI,V2,-..,yç) e pare.

4 Se ««(VI) < à'«(t''') 'ntão
4.1. (G, ü) ««); }''

4.2. En(quanto não existe 8 C P tal que ü(F) ? 8ü(Í7) faça
(G, ú) = Contraía-Aresta (G, ü)

4.3. vi - {8}, onde ü(8) ? àü(ÍZ)-

5. G'= G--Vi,w'= Ü

6.(V2,...,yç) = Hipoç-i(G',w')./* G' é 2-conexo*/

7. Se yi # {ui} então reconstrua a partir de (h,V2,
(yl , V2, . - - , yç) de G.

,yÇ) a q-partição

8. Devolva (yt,V2, - . ,yç)

fim.do-Algoritmo
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Se o grafo de entrada tiver conectividade bem alta, é possível que o grifo G'
construído no passo 5 seja 3-conexo. Sabemos que o grifo G obtido no final do
passo 4 é 3-conexos e portanto G' é pelo menos 2-conexo.

Se tivéssemos um algoritmo Hipoç-i que encontra para um grifo 2-conexo uma
(q l)-partição conexo com medida pelo menos w(y)/a, poderíamos garantir que
BalConç tem razão de aproximação maxl2, igi}.

No caso q :: 4 podemos usar o algoritmo BalCons no passo 3.2 e garantir que
a solução devolvida no passo 3.3 é uma 2-aproximação. Se w(u) 2 (1/8)w(y)
para algum vértice u então o passo 4 não é executado e a 3-partição devolvida no
passo 6 obtida usando o algoritmo BalCona -- tem medida pelo menos w(y')/6,
e portanto pelo menos w(y)/8. Com isso, garantimos uma 2-aproximação. Mais
formalmente, temos o seguinte resultado.

Teorema 4.3.2. Seja / uma instancia do PCB4 que consiste de um gra/o 4-comera
G = (y. -B) e uma /unção w : }'' -} Z+ taZ que m(u) ? àw(y) para algum uértÍce u
em }''. .Então o aZgorifnl&o BalClon4 apZÍcado a / deuoZue en71 fen7zpo po/ánomáaZ un7}a
4-partição coneza com medida m tat que:

se!:ÇO .::: :

Encerramos este capítulo observando que, para conseguirmos usar o algoritmo
BalConç para q ? 5, precisamos ter um algoritmo para obter (q -- l)-partições
de grifos 2-conexos com boa garantia, conforme observamos anteriormente. No
momento, o algoritmo que descrevemos não nos permite obter resultados com boas
garantias. Isto sugere uma possível direção para pesquisas futuras nessa linha.





CAPÍTULO 5

Problemas Correlatos

'NouaTítente di T inuímos o número de questões
em abeto, sem contudo aumentar muito o
número de respostas."
(C. H. Papadimitriou e M. Yannakakis)

Os estudos realizados nos capítulos anteriores sobre o problema Max q-Partição
Conexa Balanceada (PCBç), q ? 2, motivaram-nos a investigar dois outros pro-
blemas correlatos: o problema À/az .Árvore Z?a/anceada (ArvBal) e o praz,lema

.4/az (p/k)-.Dirá ção FracáonárÍa Comera (BFC,/k). Sobre o primeiro, encontra-
mos várias referências na literatura ]CGM83, CGM86, CGM80, GMM97], sendo o
mesmo denominado .A4'az Z?a/anca ou Maz .Balanced Trem. Quanto ao segundo, nós
o formulamos como uma outra possível generalização do PCIB2. Isto Êcará claro
assim que apresentarmos a definição deste problema.

Os estudos sobre esses dois problemas serão apresentados nas duas próximas
seções. Na última seção deste capítulo discutimos outros problemas correlatos,
mencionando os resultados encontrados na literatura.

5.1 O problema Max Arvore Balanceada

Problemas sobre árvores geradoras têm sido amplamente estudados. Uma
das razões desse interesse é que vários problemas da área de projeto de redes

93
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são freqüentemente associados a árvores ICGM86, GMM97, Gar96, Aro98, FR94,
CKST99, LR92, GMM94, WLB+99, BP891. Muitos problemas consistem em des-
cobrir num dado grato com pesos associados aos seus vértices ou arestas
uma árvore geradora que satisfaz algum critério de otimalidade. Galbiati et.
a/ ICGM80, CGM83, CGM86, GMM94, GMM971 estudaram a complexidade de
vários problemas sobre árvores geradoras na tentativa de identificar o limite entre
problemas fáceis e difíceis, bem como, investigar propriedades de aproximação de
alguns deles.

O problema Max Arvore Balanceada (ArvBal) também pode ser visto sob este
enfoque. Antes de apresentarmos a definição deste problema, lembramos que para
simplificar, se T é uma árvore, em vez de w(y(T)), escrevemos w(T), a soma dos
pesos dos vértices de 7'

Max Árvore Balanceada(ArvBal)
/nstáncía; um grifo conexo G = (y. E) e uma função zo : }' --> Z+
Solução uãáue/; uma árvore geradora T de G.
Funçã.; maxi/(e, T) l e C -E(T)}, o«de .F(e, T) = ««(71) . ««(72),

e Ti, T2 são as árvores de T -- e.
OZ)Jetáuo; maximizar.

A versão sem pesos do problema Max Árvore Balanceada é equivalente ao de
descobrir em G uma árvore geradora T e uma aresta e de T tal que o número de
caminhos em T conectando pares de vértices de T que passam pela aresta e seja
máximo.

Note que as soluções ótimas de ArvBal e PCB2 estão intimamente relacionadas.
De fato, suponha que (G, w) seja uma instância de ambos os problemas. Se T é
uma solução dessa instância para o ArvBal, então para qualquer aresta e de T,
se T -- e = Ti U T2, temos que (y(Ti), y(72)) é uma solução para o PCB2. Por
outro lado, se (yi,Wa) é uma partição conexo de G, então podemos obter uma
árvore geradora T de G e uma aresta e em T tal que /'(e,T) = ««(TI) . t«(T2) =
w(UI) .w(V2). Para isso, basta tomar T = Ti UT2 +e onde Z é uma árvore geradora
do subgrafo induzido por H, l $ { $ 2, e e é uma aresta de G com um extremo
em Vi e outro em V2.

Como para cada aresta e de uma árvore geradora T tal que T e ::: TiUT2, temos
que «,(T2) = ««(}'') -- .«(h) e a função /(e, T) = ««(TI) . '«(T2) cresce quando «.(TI)
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cresce e atinge seu máximo quando m(h) é máximo (sujeito a m(TI) $ w(y)/2),
segue imediatamente que tendo uma solução ótima de um dos problemas obtemos
uma solução ótima do outro.

Logo, todos os resultados conhecidos na literatura e aqueles provados nesta tese
a respeito da complexidade do PCB2 podem ser estendidos para ArvBal, tanto os
casos polinomiais quanto NP-completos.

De acordo com as observações anteriores podemos também concluir que resul-
tados análogos ao Teorema 3.2.2 e o Corolário 3.2.1 sobre inaproximabilidade do
PCB2 valem também para o Arvbal.

Para gratos conexos quaisquer, o melhor resultado é o algoritmo 1.072-
aproximado obtido por Chlebíková ICh1961. Este resultado pode ser obtido do
próprio algoritmo BalCon2 fazendo uma análise para o ArvBal análoga à que fize-
mos para garantir uma (4/3)-aproximação para o PCB2. Com relação à existência
de esquema de aproximação polinomial podemos afirmar que a resposta é posi-
tiva para as mesmas classes de gratos solucionadas no Capítulo 3. Isto segue do
Teorema 2.3.1 e do seguinte resultado sobre AP-redução.

Teorema 5.1.1. .11/az ..4ruore .Ba/anceadcz $hP .A4'az 2-/)aflição (7oneza .Balance
ada

Prova; Para simplificar a notação vamos chamar de .4 o problema ArvBal e B
o problema PCB2. Afirmamos que a tripla (/,g,cv) definida abaixo é uma AP-
redução entre os problemas ..4 e .B.

1. Para qualquer z C /A, e para qualquer racional r > 1, seja /(z, r) Z

2. Para qualquer z = (G,w) C /A, para qualquer y = (yi,V2) € soZB(3) e

para qualquer r > 1, seja g(a, y, r) = Ty, onde Tv é a árvore geradora de G
associada à solução y, conforme explicamos anteriormente.

É fácil verificar que as funções ./ e g satisfazem as condições exigidas para uma
AP-reducibilidade. Resta-nos provar que para qualquer # C /.,l, para qualquer
r > 1 e para qualquer 3/ C soZB(sç),

se R.(z,g/) 5; , e«tão R«(c,Ty) $ ,
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Em vista das discussões feitas anteriormente sobre a construção de TP, é ime-
diato que para qualquer instância z = (G, w) C /.,l e para qualquer 3/ C soZB(z) é
válida a seguinte igualdade, onde W = w(y(G)):

««(«,7 ) «.« (:«, y) (w' «.« («, z/))

Suponha que para tal z e tal 3/ temos que RB(z, y) 5; r. Então,

R« (:«, Zv )
OPt«(z)
«.«(«,y)

OPt«(z)(W - OPt. (z))
«.. («, 3/) (W - m« («, y))

Visto que W ? opto(z) ? mB(aç,y), temos que W -- opto(z) $ W ma(z,y).
Substituindo esta desigualdade na fórmula acima, obtemos o resultado que deseja-
mos,

.R«(«,ZD $ ;1=1Í!%',.
D

5.2 Bipartição ]üacionária Conexa

Como afirmamos anteriormente, o problema que definimos a seguir pode ser
visto como uma outra maneira de se generalizar o PCB2.

Max Bipartição Fracionária Conexa (BFC,/t)
/nstáncia: um grato conexo G = (y. E) e uma função w : y --> Z+
Solução uiáueZ: uma 2-partição conexo (VI, V2) de G tal que w(H) $ (p/k)w(y)
Punção: ««(yi).
OÓ.jetíuo: maximizar.

Definimos o problema BFCp/k para inteiros p e k tais que l $ p < k. Note
que BFCt/2 :: PCB2. E nesse sentido que o BFCp/k pode ser visto como uma
generalização do PCB2. E claro que aqui o conceito de balanceamento não existe,
apenas o de obter uma bipartição onde uma das partes tenha peso tão próximo
quanto possível de uma fração pré-estabelecida do peso total do grifo de entrada.
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Descrevemos a seguir um algoritmo para o BFCp/k, onde p/k 2 1/2, e o grato
de entrada é 2-conexo.

Algoritmo BFBiCon(G, m, p, k)
/4' Estamos supondo que 1/2 $ p/k < 1. i'/
Entrada: um grato 2-conexo G e uma função peso m : V -} Z+.
Saída: uma 2-partição conexo (VI, V2) de G tal que w(yl) $ (p/k)w(y)

1. Sej;m üi = argmax{««(u) l u C V'} e P = (p/k)«,(y).

2. Se w(t;i) > P então yi = y \ {uil; devolva Vi e pare

3. Vi = {ui}.

4. Enquanto w(VI) < a faça

4.1 Escolha u C V2 tal que u é admissível e de peso mínimo.

4.2 Se ««(u) ? 2(P -- w(Vi)) então/* CASO A : w(yl) 2 P -- {w(u).*/
break.

4.3 Senão /4' Caso B i'/

Ui = Vi U {u} e V2 = V2 \ {u}.
/* Aqui temos w(yl) < #+ {w(u).*/

Se «'(VI) > P então faça yl = yi \ {u}. /* Neste caso, ««(VI) > P -- w(u). */5

6 Devolva Vi.

fim.do.Algoritmo

Provaremos a seguir o seguinte resultado a respeito do algoritmo BFBiCon

Teorema 5.2.1. Sejam p, k inteiros tais que 1/2 5; p/k < 1. .gqa / urna

ánstánc a do BFCI,/k que consiste de um gra/o 2-comera G = (y. E) e uma /unção
«, : I'' --> Z+. S©« }'' ,«:, . . . ,«.}, n ? 3, '-(«:) ? .«(«:) ;. . . . 2 ««(«,) e

t := w(}'')/«o(u3). .Então o aZgorátmo BFBicon ap/ácaro a (G,w,p, k) dedo/ue uma
bip«Nação ./}acáonárÍa cones« (K, h) de G c«./« «.edád« m = ««(h) é t«/ qu.

OPt(.r) . Pt

m ' pt k

Ademais, o algoràtmo BFB\con pode ser implume'r\Lado de modo que ele $que com
comptelidade polinomiat.
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Prova: A polinomialidade do algoritmo BFBicon segue da polinomialidade do
algoritmo BaIBicon2 garantida pelo Teorema 3.3.1. Também é imediato que a
solução devolvida é uma bipartição conexo de G.

Quanto à razão de aproximação deste algoritmo, primeiramente observamos que
a solução devolvida no passo 2 é claramente ótima. Isto também ocorre quando
w(h) = # e o passo 4 não é executado. Vamos então analisar os dois casos que
podem ocorrer (CASO A ou CASO B) antes da devolução da solução Vi.

CASO A: «,(V ) 2 # - {«,(«).

Neste caso, temos que m = .«(VI) ? (p/k)««(}') -- (1/2)(««(y)/t), já que w(u) $

«,(«;) e t : /««(«;). Logo, «-(y ) 2 (Í - ã)w(}').
CASO B: # 5; '-(h) < Õ + {:«(u)

Neste caso, no passo 5, se w(VI) = © temos que yi é uma solução ótima. Caso
contrário, como fazemos yi = K \ {u}, temos que w(K) > # -- m(u). Portanto,
m > (p/k).«(1') (1/t)«-(V) jáque ««(u) 5; ««(«3) l/t)««(}''). Notamos
aqui que l/t < p/k. De fato, como «,(ui) < (p/k)«,(y), temos que (l/t)««(y) =
«,(u3) < (P/k)«,(}'').

Dos casos A e B deduzimos que m = w(VI) > (E -- +)w(y)
Logo,

l-Ê:? ) «, ( }''') .

. 'm 'í«p) « (ÍI) ál« -
D

Do teorema acima segue imediatamente o seguinte corolário (obtido do fato de
que t ? 3).

Corolário 5.2.1. Para inteiros p e k tais que 1/2 5; p/k < 1, o aZgoritmo BFBicon
é uma l--!Z'-aprozámação para o BFCp/t, resfrÍfo a gra/os 2-conexos.

Observamos que para frações p/k tais que 1/3 < p/k < 1/2 também podemos
obter uma 3-aproximação para o BFC,/k. Deixamos a cargo do leitor a descrição
de um algoritmo com essa razão de aproximação. Para as demais frações p/k,
sabemos obter tal razão apenas sob a hipótese de que os vértices têm pesos no
máximo p/k.
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Ressaltamos também que o algoritmo BFBicon requer que o grato de entrada
seja 2-conexo. Podemos porém, proceder como no caso do algoritmo BalCon2,
que usa a idéia do grafo de blocos de G, e obter analogamente um algoritmo
correspondente para grafos conexos. Como este não é o tema central deste trabalho.
não iremos estender mais as discussões sobre o tópico desta seção.

5.3 Outros problemas sobre partições conexas

O tema central abordado nesta tese diz respeito a partições conexas balanceadas.
O termo "partição balanceada" foi usado no sentido de designar uma partição cujas
partes têm os pesos tão próximos (uniformes) quanto possível. Porém, a maneira
de se medir essa proximidade (esse balanceamento), pode variar bastante, dando
origem a diversos problemas, também conhecidos como problemas de equipartição.

Para apresentar esses problemas sob um mesmo enfoque, vamos considerar que
a instância de todos esses problemas, tal como no BCPç, consiste de um grato
conexo G = (K-E) e uma função w : y --> Z+, e que a solução viável é uma
q-partição conexo (K, V2, . , yç) de G. Quanto à função objetivo, na sua forma
geral, vamos considerar como sendo do seguinte tipo:

min g(p),
PeP(G,q) ' " ' '

onde P(G,q) é o conjunto das q-partições conexas de G e g é uma função que
mede a distância entre um elemento de P(G,ç) e uma partição, digamos ideal.
Esta distância pode ser medida através de diferentes normas. Se @ = (1/q)w(y),
podemos utilizar:

. Norma Z:: g(p) = El::: 1««(%) -- @l.

. Norma .L2: g(p) = >1:L:(w(%) -- @):

. Norma -L-: g(p) = maxi-i, . ,, l.«(U) -- @l

Também é comum usar as funções

It) minmax{««(U) l{ = 1,. . .q} ou

(2) max minÍw(%) l { = 1, . . .q}.
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Note que no caso da função(1), temos que g(p) = maxlzo(U) lí = 1,.. .q}. No
caso da função (2) temos exatamente o PCB«.

C)utros problemas de equipartição podem ser definidos onde a diferença entre
os pesos máximo e mínimo de um conjunto de uma partição conexo é minimizada.
Estes problemasi são referenciados normalmente como 'particionamento mais uni-
forme' (PMU).

Ao mencionarmos esta variedade de funções objetivo, lembramos que apesar
de esses problemas todos buscarem uma partição balanceada, estes podem ter
propriedades de aproximação bem distintas.

Mesmo em termos de complexidade computacional, podemos também ter al-
gumas diferenças interessantes. Por exemplo, todos os problemas desta classe
são NP-difíceis IBLLS981 para grades G«».« com n ? 3 . Contudo, se g éa
norma -Li, o problema de otimização associado é NP-difícil para árvores em ge-
ral e polinomial para casos especiais como estrelas, caminhos e lagartas (caterpiJ-
rars) IAS75, SLPS901. Algoritmos polinomiais que resolvem o problema da equi-
partição se G é uma árvore e a função objetivo é dada por (1) e (2) são também
conhecidos IBPS3, BPS82, PS811. O caso em que G é um caminho também foi
estudado e algoritmos polinomiais foram desenvolvidos para as funções objetivo
(1) e (2) ICMNS991. A mesma eficiência é obtida quando consideramos o problema
PMU [LPS931 sobre um caminho, enquanto o caso geral é NP-difícil IGJ791. Outro
fato importante é que embora o PCBç possa ser resolvido em tempo polinomial
para escadas IBLLSOlj, este tempo polinomial pode não ser obtido para outras
funções objetivo, a menos que P = NP. Por exemplo, para a norma .Lt e escadas
foi provado que o problema da equipartição é NP-difícil ILar941.

Como já mencionamos o PCB2 corresponde ao problema com a função (2).
Assim, uma pergunta natural que surge é se os problemas de6nidos pelas funções
(1) e (2) são equivalentes. E fácil verificar que estes problemas são equivalentes
no caso q = 21 e que para q ? 3 isto não ocorre. Para mostrar este último fato,
exibimos na Figura 5.1 uma instância para q = 4. Considere o grifo dessa figura e
a seguinte função w definida sobre seus vértices: w(ul) = 9, w(u2) = 7, m(u3) = 1,
to(u4) = 3, m(uõ) = 9, w(u6) = 12 e w(u7) = 8. Observe que uma solução ótima
para o PCIB4 é a 4-partição conexo definida por Vt :: [ui,u2}, Ve :: {u3,us})
V3 " {uõ} e y4 :: (u4, u7), cuja medida é 10. Clontudo, uma solução ótima para o

iO termo original é MUP ou most unll/orai paditioning.
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problema definido pela função objetivo (1) é a seguinte: yi
V3 ': 'lus, u4, uõ} e U4 = [u6}, cuja medida é 15.

{«:}, B - {«:, «,},

Figura Uma instância com soluções distintas para as funções (1) e (2)

Neste capítulo, estudamos alguns problemas relacionados ao PCBç, q 2 2. No
que segue, apresentamos nossas considerações finais sobre o trabalho desenvolvido
nesta tese.





CAPÍTUI,0 6

Considerações Finais

' Ter l m ideal é o único meio de fazer algo e de
chegar a ser alguém. SÓ se compreende o que
a vida Date, quando Q gente se coloca a serviço
de um ideal; pois a vida é triste se não é Divida
com uma ilusão. "

(Aíonso Milagro)

A aproximabilidade de problemas de otimização NP é um tema de grande in-
teresse na área de otimização combinatória. Esta tese responde várias questões
relacionadas com a complexidade computacional e as propriedades de aproximação
de alguns problemas de partição de grifos em subgrafos conexos.

Um aspecto importante do nosso trabalho foi reunir os resultados existentes
na literatura sobre problemas de partições conexas de gratos, investigar como es-
tes se relacionam, propor novos problemas e novos algoritmos. Muitos problemas
equivalentes são citados na literatura com nomes distintos, e alguns destes nem se
referenciam uns aos outros. Mencionamos neste trabalho problemas que ocorrem
sob nomes como mazámaJZg/ ba/anced connected parfitÍon ICh1961, maz-mãn parfÍ-
t onãng IPS81, BP95, BLLSOI, BLLS981, equàparfãon ILar94, AS75, SLPS901, mar
ba/anca IGMM97j, e outros.

Também contribuímos ao estudo da intratabilidade dos problemas estudados,
provando alguns resultados nessa linha para algumas classes de grafos.

A partir da nossa releitura dos algoritmos apresentados por Chlebíková ICh1961
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pudemos desenvolver algoritmos para o problema Max q-partição Conexa Balan-
ceada (PCBç), para q ? 3. Da experiência obtida com nossas investigações, ob-
servamos que esta estratégia baseada em vértices admissíveis é um tanto limitada
por não explorar a estrutura do grato de entrada e utilizar sempre como limitante
para o balanceamento ótimo o valor w(V')/q. Há muitas instâncias para as quais o
valor ótimo está bem distante deste valor tomado como referência, e portanto, sem
explorar mais a estrutura do grato e a distribuição dos pesos, üca difícil conseguir
algoritmos com boas garantias. É até surpreendente que ainda assim em alguns
casos seja possível obter razões de aproximação relativamente boas.

Ressaltamos que a estratégia baseada em contrações de arestas que apresenta-
mos para tratar gratos 3-conexos é inovadora. Obtivemos com essa estratégia um
algoritmo para o PCB2 e um outro para o PCB3, este último, com razão de apro-
ximação 2. Para o caso da 3-partição este é um dos primeiros na literatura para
grifos mais gerais (o caso de árvores ou escadas já foi investigado). Para o pro-
blema PCB4 os resultados ainda são parciais, mas acreditamos que ainda possam
ser melhorados.

Nossos estudos evidenciaram a importância de se obter bons resultados para
gratos 2-conexos, para podermos obter bons algoritmos para o PCBç, quando q ? 3.
Observamos no Capítulo 4 que se obtivermos boas soluções aproximadas para o
PCB3 e o PCB4 isto terá impacto direto no algoritmo generalizado que propomos
para o PCBç, eventualmente apenas com a hipótese de 3-conexidade.

Nesta tese concentramos esforços investigando a questão da existência de um
PTAS para o PCB2. Consideramos essa questão de grande interesse. Como frutos
desta investigação obtivemos um esquema de aproximação para uma classe especial
de gratos, bem como, mostramos um resultado importante de inaproximabilidade.
Continuar investigando esta questão é uma boa sugestão para trabalhos futuros.
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Apêndice

Max q-Partição Conexa Balanceada

/nstáncia. um grifo conexo G = (K -E) e uma função t« : I' --> Z+
So/ração u áüeZ. uma q-partição conexo (K, . . . , yç) de G.
Fu«ção; mina««(yi), . . . , ««(yç)}.
OÓJefãuo. maximizar.

Max Arvore Balanceada

/nsfáncÍa. um grato conexo G = (y, E) e uma função w : y --> Z+
Solução t; áue/; uma árvore geradora T de G.
Função; max.cx(r) /(e, T), onde /(e, T) = ««(TI) - «,(T2), sendo Ti e 72 as
árvores de T -- e.

O&/efãuo; maximizar.

Max(p/Ã;)-Bipartição Fracionária Conexa

/nstáncãa. um grato conexo G = (y, -E) e uma função t« : y -} Z+
So/anão uááue/. uma 2-partição conexo (yl, V2) de }' tal que w(K) 5; (p/k)w(}')
Função.' «,(H).
Oóletáuo: maximizar.
OBS; definido para inteiros p e A tais que l $ p < k.
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Max Conjunto Independente

/nsfáncia; um grifo G = (y. -E).
Solução uíáue/; um subconjunto y' Ç y tal que quaisquer dois vértices em y' são
não-adjacentes.
Fu«Çã.; ll'''l.
Oójetáuo: maximizar.

Min Cobertura de Vértices

/n.fá«c:'; «m grafo G - (y. E).
So/ração t;ááue/: um subconjunto y' Ç y tal que para cada aresta em -E pelo
menos um de seus extremos pertence a y'
Função: IV'l.
Oójetáuo: minimizar.

Max Clique

/nstáncÍa; um grato G = (y. -E).
Solução uãáueJ; um subconjunto y' Ç V tal que quaisquer dois vértices em y' são
adjacentes.
Fu«Çã.; l\'''l.
OÓ.jefÍt;o. maximizar.

Min Caixeiro Viajante

/nstáncia; um conjunto O de m cidades, distâncias d(ci, cj) para cada par de
cidades ci, cí C C.
Solução uááue/: uma permutação a- : jl..ml --> jl..ml.
Fu«Ção: d({c«(«), c«W})+ E=: d({'«U, '«0--0}).
OZ).jetàuo; minimizar.
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Min Cobertura de Conjuntos

/nstáncia; uma coleção C' de subconjuntos de um conjunto finito X
So/ração uiáue/. um subconjunto C" Ç C'tanque U S l S c C'' = U S l S C C'
Função.' IC;'l.
OólefÍuo. minimizar.

Mín Colocarão

/nstánci'z; um grifo G = (y. -E).
Solução uiáue/. uma coloração própria dos vértices de G
Funçâor número cromático de G.
Oójetàuo; minimizar.

Max Corte

/nstáncÍa. um grato G = (y. -B).
So/uçâo uááueZ: um subconjunto y' Ç y
Pança.; l{(ui, u2) € -E : ui C }''' . u2 € }''' }'''JI
Oójefáuo: maximizar.

Min Empacotamento

/nsf(2ncia; um conjunto finito C/ de itens, um tamanho s(u) C Z+ para cada
u C U, e uma capacidade .B inteira positiva do bín.
Solução uááoe/; uma partição de U em conjuntos disjuntos t/i, U2:
a soma dos itens em cada C4 é menor ou igual a .B.
Função. o número de óÍns usados, isto é, o número de conjuntos disjuntos, m
Oólefiuo; minimizar.

, t/m tais que



Referências Bibliográficas ]20

Max Mochila

/nstáncáa; um conjunto finito / = {1, . . . , n], e para cada { C / inteiros ai, pí, e

um inteiro .B.

Solução uááueJ; um subconjunto S Ç / tal (lue )ll:{.s ai 5; -B
Função; >-ics P:'
Oójet uo; maximizar.

Max O/l Mochila

/nstáncàa; um conjunto finito / = {1, ..., n], para cada { C / inteiros a{, pi, e um
inteiro .B.

So/ração uááueZ; uma função / : .r --> {0, 1} tal que Eic//({)ai $ .B.
Função; E:.//(á)P{.
Objetivo; maximizar.

Min Partição

/nsfáncja; um conjunto finito X de itens, para cada zí C X um peso ai C Z+
Solução uãáueJ; uma partição dos itens em dois conjuntos yt e y2.
F nção; maxi)l:,:CVi ai, }..,:eya 'l'
OójetÍuo; minimizar.

Max Sat

/nst(íncãa; um conjunto anito U .de variáveis e um conjunto C' de cláusulas
disjuntivas de literais.
Solução uiáueZ; um subconjunto C" Ç (7 tal que existe uma atribuição de valores
verdade para U onde toda cláusula em C" é satisfeita.
Função; IC''l.
OZ)jetãuo; maximizar.
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Max kSat

/nsZ(2ncia. um conjunto anito U de variáveis e um conjunto C' de cláusulas
disjuntivas cada uma envolvendo no máximo k literais, k ? 2.
So/ração uiáue/; um subconjunto C" Ç C' tal que existe uma atribuição de valores
verdade para U onde toda cláusula em C" é satisfeita.
Função; IC'
OójetÍuo; maximizar.

Max Exato kSat

/nsfáncÍa; um conjunto finito U de variáveis e um conjunto O de cláusulas
disjuntivas cada uma envolvendo exatamente k literais. k > 2.
Solução u áue/. um subconjunto C" Ç C' tal que existe uma atribuição de valores
verdade para U onde toda cláusula em C/ é satisfeita.
Função; IC'l.
OÓ.jetáuo. maximizar.

Min Sat

/nst(íncáa. um conjunto finito U de variáveis e um conjunto C' de cláusulas
disjuntivas de literais.
So/ração uááue/. um subconjunto C" Ç C' tal que existe uma atribuição de valores
verdade para U' onde toda cláusula em C'r é satisfeita.
Pu«Çã..'lC"l.
Oóyetiuo; minimizar.

Max Soma de Subconjuntos

/mstêncáa. um conjunto finito / = {1, ..., n}, para cada { C / um um valor a: C Z+
e um inteiro .B.

So/ração u áueJ. um subconjunto S Ç / tal que )ll:::s a{ $ .B.
Punção: :l,Ícs ai.
OólefÍuo; maximizar.


