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Resumo

M.citas indústrias têm como desafio encontrar soluções mais económicas possíveis para o
problema de cortar objetos grandes visando a produção de objetos menores de dimensões es-
pecificadas, ou o problema de empacotar uma coleção de objetos pequenos dentro de objetos
grandes. Tais problemas são chamados de problemas de corte e empacotamento, e são, em geral,
./vP-difíceis. Em muitas aplicações, os objetos grandes (placas) e os objetos pequenos (itens)
têm apenas duas dimensões relevantes e possuem a forma retangular. Além disso, é comum a
restrição de que os cortes em cada objeto sejam de guilhotina, isto é, estes devem ser paralelos a
um de seus lados e se estender desde um lado do objeto até o lado opostos problemas desse tipo
são chamados de problemas de corte de guilhotina bidimensional. Algoritmos para tais tipos de
problemas constituem o tema central desta tese.

Investigamos o problema de corte de estoque bidimensional com demandas (PCEDu) (um
caso mais geral em que os cortes não precisam ser de guilhotina) e introduzimos o conceito de
padrões semi-homogêneos. Fazendo uso de tais padrões desenvolvemos um algoritmo polinomial
cuja razão de aproximação absoluta é 4, e mostramos que esta razão é justa. Ainda utilizando
padrões selni-homogêneos, desenvolvemos um algorítmo que resolve uma variante do PCED2 na
qual as placas e os itens são quadrados. Provámos que este algoritmo tem razão de aproximação
assar)t.ótica entre 2,4166 e 2,6875. Até onde sabemos, estes são os primeiros algoritmos de apro-
ximação propostos para tais problemas. Desenvolvemos ainda um algoritmo para o problema de
corte de estoque bidimensional binário com rotações e provanlos que esse algoritmo possui razão
de aproximação assintótica não maior que 4.

Utilizando a fórmula de recorrência proposta por Beasley e os pontos de discretização de-
finidos por Herz, desen\-olhemos um algoritmo pseudo-polinonlial para o problema de corte de
guilhotina bidimensional com valor (PCGV2) baseado em programação dinâmica. Chamamos
tal algoritmo de PCGV2PD. Este algoritmo ta]nbén] resolve uma variante do PCGV2 na qual os
itens podem sofrer rotações ortogonais. Apresentamos também um algoritmo baseado em enume-
ração explícita e em })rogramação dinâ.mica para calcular os pontos de discretização. l\'mostramos

que, se os éter)s não são muito pequenos cm relação ao tamanho clãs placas, então o algoritnlo
PCG\'2PD requer tetrlpo polirlolllial. Implernentarnos o PCGV2PD e resolvemos todas as ins-
tâncias do PCGVu encontradas na OR. LIBRARY. Destacamos que pala uma destas instâncias
(mencionada há duas décadas) não se conhecia un-a solução ótima.



Aplicamos o método de geração de colunas para o problema de corte de guilhotina bidi-
mensional com demandas (PCGD2), utilizando o PCGV2PD para gerar as colunas. Mostramos
também como aplicar esta técnica para resolver o PCGD2 com rotações (PCGD;). Introduzimos
a idéia de perturbar as instâncias residuais como forma de obter soluções de melhor qualidade.
Obtivemos assim quatro algoritmos heurísticos. Resolvemos diversas instâncias do PCGD2 e do
PCGD; com estes quatro algoritmos, tendo obtido soluções ótimas ou quase-ótimas em todos os
casos

Estudamos ainda uma variante do PCGD2 na qual as placas podem não ser idênticas
(PCGD2V) e a sua versão com rotações (PCGD;V). Tais problemas foram muito pouco aborda-
dos na literatura. Adoptamos os métodos descritos para o PCGD2 e obtivemos quatro algoritmos
para estes problemas. Resolvemos diversas instâncias do PCGD2V e do PCGD;V com estes al-
goritmos, tendo obtido soluções quase-ótimas em todos os casos.

Verificamos que os algoritmos que propomos para o PCGV2, PCIGD2, PCGD2V e suas versões
com rotações apresentaram um bom desempenho, em termos de tempo e de qualidade das
soluções encontradas. Esses experiinentos foram feitos com diversas instâncias de pequeno e
médio porte. Tais evidências empíricas mostram que estes algoritmos parecem ser apropriados
para resolver instâncias associadas a situações reais.

Palavras-chave: problemas de corte e empacotamento, problemas de corte de estoque,
empacotamento bidimensional, corte de guilhotina, algoritmos de aproximação, razão assintótica,
programação dinâmica, geração de colunas

Orientadora da Tese YOSHIKO À?VAKABAYASHI



Algorithms for 'l'wo-dimensional
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Abstract

Many industries face the challenge of finding solutions that are the most economical for the
problem of cutting large objecto to produce specified smaller objects, or the problem of packing
a collection of small objects unto larger ones. These problema are called cutting and packing
problems, and are generally .VP-hard. Very often, the large objects (bens) and the small objects
(items) cave only two relevant dimensions and have rectangular shape. Besides that, a usual
restriction for cutting problems is that in each object we may use only guillotine cuts, that is,
cuts that are parallel to one of the sedes of the object and go from one sêde to the opposite one;
problems of tais type are called two-dimensional guillotine cutting problems. This thesis focuses
on algorithms for such problema.

We investigate the two-dimensionar cutting problem with demands (PCED2) (a more general
version in which the cuts musa be orthogonal but are not requiied to be guillotine cuts) and we
inttoduce the concept of semi-homogeneous patterns. Making use of such patterns we exhibit a
polynomial 4-approximation algorithm for tais problem, and we prove that this absolute perfor-
mance ratio is tight. We also use such patterns to design an algorithm for a variant of PCED2, in
which the bens and the items are squares. We prove that this algorithm has an asymptotic per-
formance ratio between 2,4166 and 2,6875. To our knowledge these are the first approximation
algorithms proposed for these problems. We algo exhibit an algorithm for the two-dimensional
binary cutting problem with rotations and prove that its asymptotic performance ratio is at
mnst 4S

Using the iecurrence relation proposed by Beasley and the idem of discretization points de-
fined by Herz, we design a pseudo-polynomial time algorithm for the two-dimensional guillotine
cutting problem with vague (PCGV2), based on dynamic programming. We call tais algorithm
PCGV2PD. This algorithm also solves a variant of PCGV2 in which all items can be rotated
orthogonally. We also present an algorithm based on explicit enumeration and dynamic pro-
gramming to calculate the discretization points. We show that if the items are not se small
compared to the size of the bens, then algorithnl PCGV2PD requires polynomial time. We Lave
implemented PCGV2PD and we cave solved all instances of PCGV2 found at OR.-LIBRARY
We remark that no optimal solution to one of these instances was known (tais instance appeared
two decides ago).

We present a column gelaeration based algorithm for the two-dirnensional guillotine cutting



problem with demanda (PCGD2) that makes use of PCGV2PD to generate the columns. We
algo show how to apply tais approach to solve PCGDe with rotations (PCGD:). We introduce
the idem of perturbing the residual instances as an strategy to look for better solutions. We
have obtained this way tour heuristic algorithms. We have solved many instances of PCGD2 and
PCGD: with these algorithms, and obtained optima! or quasi-optimal solutions in all cases.

We a]so study a variant of PCGD2 in which a]] bens need not be identica] (PCGD2V) and its
version where orthogonal rotations are allowed (PCGD;V) . In the literature we did not find many
references to these problema. We adapt the methods we described for PCGD2 and obtained four
algorithms for these problema. We have solved many instances of PCGDeV and of PCGI):jV
with these algorithms and obtained quase-optimai solutions in all cases.

We have observed that the algorithms proposed for PCGVe, PCGD2, PCGD2V and their
variants in which rotations aie allowed performed well, in termo of time and quality of the
obtained solutions. These experiments were run on many small and medium size instantes. This
empirical evidence indicates that these algorithms seem to be suitable for solving real-world
instances.

Keywords: cutting and packing problems, cutting stock problem, two-dimensionar packing,
guillotine cut, approximation algorithms, asymptotic ratio, dynamic programming, column ge-
neration

Thesis a(ivisor: YosníKO WAKABAYASHI
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CAPÍTULO I

Introdução

Existe uma grande diversidade de situações em que nos deparamos com o seguinte
desafio: precisamos cortar objetos grandes, produzindo objetos menores, de forma a obter
ganhos em termos económicos. Em tais situações estão envolvidos problemas de corte.
Em outras situações, temos um desafio bastante similar que consiste em colocar uma
coleção de objetos pequenos dentro de objetos grandes, que chamaremos de recipientes,
obtendo algum tipo de vantagem económica. Nestes caso, temos associado um problema
de empacotamento.

Embora na prática os problemas de corte sejam distintos dos problemas de empa-
cotamento, para fins de formulação e resolução podemos considerar estes dois tipos de
problemas como sendo análogos. Queremos dizer con:l isto que para todo problema de
corte existe um problema de empacotamento análogo, e vice-versa. Um problema de corte
e o seu problema de empacotamento análogo podem ser formulados e resolvidos da mesma
maneira. Neste capítulo vamos nos referir genericamente a estes problemas como proble-
mas de corte e empacotamento. Nos capítulos seguintes vamos designar cada um dos
problemas tratados como sendo ou de corte ou de enlpacotamento.

Em muitas situações, os objetos grandes e os objetos pequenos têm apenas duas di-
mensões relevantes e possuem a forma retangular. Além disso, é comum a restrição de
que os cortes feitos em cada objeto grande têm que ser paralelos a um de seus lados e
se estender desde um lado do objeto até o lado oposto. Chamamos este tipo de corte de
carte de guithotinct.

Os problemas de corte e empacotamento que envolvem as restrições que citamos no
parágrafo anterior são chamados genericamente de problemas de corte de guilhotina bidi-
mensional. Tais problemas constituem o assunto principal desta tese. Abordamos também
alguns outros problemas de corte e empacotamento bidimensional.

l
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A pesquisa que serviu de base para a elaboração deste texto teve dois objetivos prin-
cipais: o primeiro foi conhecer as principais técnicas de resolução propostas na literatura
para alguns casos particulares dos problemas de corte de guilhotina bidimensional. Expli-
camos tais casos particulares e apresentamos nesta tese diversos algoritmos de aproximação
e algoritmos exatos propostos para eles.

O outro objetivo foi propor métodos de resolução que apresentassem um bom desem-
penho, em termos de tempo e de qualidade das soluções encontradas ao resolver instâncias
consideradas representativas daquelas que surgem com maior frequência em situações re-
ais. Desenvolvemos algoritmos exatos baseados em programação dinâmica e em métodos
puramente combinatórios. Propusemos também diversos métodos heurísticos baseados
em programação linear e nos algoritmos exatos a que nos referimos. Implementamos e
tentamos estes algoritmos e métodos heurísticos, tendo obtido resultados animadores e de
certa forma surpreendentes.

Desenvolvemos também alguns algoritmos de aproximação, fornecendo suas respecti-
vas razões de aproximação. Até onde sabemos, alguns deles são os primeiros algoritmos
de aproximação desenvolvidos para certas variantes do problema de corte de estoque bi-
dimensional.

Na próxima seção procuramos despertar o interesse do leitor pelo estudo dos problemas
de corte e empacotamento. Apresentamos motivações de caráter teórico, citando algumas
conexões com outras áreas de pesquisa e discutindo a complexidade computacional intrín-
seca a estes problemas. Além disso, apresentamos alguns resultados de inaproximabilidade
relacionados com alguns problemas de corte e empacotamento. Fornecemos também mo-
tivações de ordem prática, apresentando diversas situações em que problemas de corte e
empacotamento surgem naturalmente.

Supomos na seção seguinte que o leitor possui conhecimentos básicos de complexidade
computaciona! e de algoritmos de aproximação e esteja familiarizado com problemas de
corte e empacotamento. Se este não for o caso, talvez seja vantajoso ler primeiramente os
capítulos 2 e 3 antes de prosseguir com a leitura desta introdução.

Na última seção deste capítulo, discorremos sobre a organização desta tese, resumindo
os principais assuntos que serão tratados nos capítulos seguintes.
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[.]. .NC]otivação

Devido à grande variedade de situações do mundo real onde surgem problemas de
corte e empacotamento, un-l número crescente de pesquisadores de diversas áreas, tais
como computação, economia, engenharia e matemática, têm se dedicado ao estudo destes
problemas. Nestes estudos têm sido aplicadas diversas técnicas de resolução de problemas
tais como programação /arear, programação dinámáca, branca-and-bo«nd, etc.

Além disso, avanços signiâcativos têm sido obtidos em outras áreas do conhecimento
como fruto de pesquisas envolvendo problemas de corte e empacotamento. Destacamos
em especial os avanços obtidos nas áreas de teoria da complexidade computacional e
algoritmos de aproximação.

O próprio termo approzãmat on a/goritAm foi introduzido por Johnson IJoh741 ao
propor algoritmos para o problema de empacotamento unidimensional. Os primeiros
resultados provando a inexistência, sob a hipótese de que P# .VP, de algoritmos on-
line com razão de aproximação menor que certas constantes, envolveram problemas de
empacotamento. Além disso, os primeiros PIAS e FPAAS para problemas fortemente
./VP-completos foram desenvolvidos para o problema de empacotamento unidimensional
[FL81, KK82].

Os problemas de corte e enlpacotamento costumam ser fáceis de entender e formu-
lar. No entanto, sua aparente simplicidade costuma esconder sua natureza complexa,
em termos computacionais. Queremos dizer com isto que a maioria dos problemas de
corte e empacotamento abordados na literatura não podem ser resolvidos por algoritmos
polinomiais, a menos que p':: ./VP

Discutimos a seguir a complexidade computacional dos problemas que abordaremos
nesta tese e apresentamos alguns resultados de inaproximabilidade relativos a problemas
de corte e empacotamento.

1.1.1 Complexidade Computacional de Problemas de Clone e
Empacotamento

Muitos problemas de corte e empacotamento têm como casos particulares dois proble-
mas combinatórios bem conhecidos: o problema da mochila inteira (PMI) e o problema
da 3-partição (P3P).

O Ph/ll consiste em: dada uma mochila de capacidade C e uma lista de m tipos de
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objetos, onde cada objeto do tipo ã possui peso pi e valor u{, determinar os inteiros e não-
negativos ];{ (ã = 1, . . . , 7n), tais que >1:Z:: pizí $ C' e que maximizam >ll:=:i u,zí. Cada
variável z{ indica quantos objetos do tipo á devem ser colocados na mochila. O objetivo
então é colocar objetos dentro da mochila, sem exceder sua capacidade, fazendo com que
a soma dos valores destes objetos seja a maior possível. Lueker ILue751 mostrou que este
problema é .V7'-difícil.

O P3P é o seguinte problema: dado um número inteiro -B e um conjunto .A com 3m
elementos, onde cada elemento a C ..4 possui valor { < u. < {, e )ll:.c..{ua = mB,
queremos particionar d em subconjuntos disjuntos .At, . . . , ,4. tais que )l:.:.,l: u. :: .B
(í = 1, . . . , m). Garey e Johnson IGJ751 provaram que o P3P é .VT'-difícil.

Na Tabela 1.1 relacionamos os problemas de corte e empacotamentoi para os quais
propusemos algoritmos, com exceção do problema de empacotamento de quadrados em
quadrados com demandas (PEQD), que também tratamos. Para cada problema citado na
tabela, indicamos um de seus casos particulares que é .A/'7>-difícil. Conforme indicamos,
o PCEB2 e o PCGD2 têm como caso particular o problema de empacotamento de bens
binário (PEBB), que por sua vez é .VP'-difícil por conter o P3P como caso especial.

Tabela 1.1: Problemas de corte e empacotamento ./V'P-difíceis

Desenvolvemos ainda um algoritmo de aproximação para o PEQD, que também é .VP'-
difícil ILTW+90, FMW991. Sendo assim, todos os problemas que vamos abordar nesta tese
são ./V'F'-difíceis.

l A definição formal destes problemas é apresentada nos capítulos 3 e 4

Problema de Corte e Empacotamento Caso Particular
Problema de corte de estoque bidimensional binário (PCEB2)
Problema de corte de estoque bidimensional com demandas (PCIED2)
Problema de corte de guilhotina bidimensional com demandas (PCGD2)
PCGD2 com rotações (PCGD;)
PCGD2 com placas de dimensões variadas (PCGD2V)
PCGD2V com rotações (PCGD;V)
Problema de corte de guilhotina bidimensional com valor (PCGV2)
PCGV2 com rotações (PCGV;)

PEBB
PCEB2
PEBB
PCGD2
PCGD2

PCGD2V
PMI

PCGV2
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1.1.2 Inaproximabilidade de Problemas de Corte e Empacota-
mento

Sabe-se que algumas variantes dos problemas de corte e empacotamento não são apro-
ximáveis, em termos absolutos, abaixo de determinadas constantes, supondo que P# ./V7)
Por exemplo, Garey Johnson IGJ791 provaram que não existe algoritmo de aproximação
para o PEBB com razão de aproximação absoluta menor que 1,5. Brown, Baker e Katseff
IBBK821 mostraram que qualquer algoritmo on-JÍ7ze para o problema de empacotamento
em faixa binário (PEFB) tem que ter razão de aproximação absoluta maior ou igual a 2.

Existem ainda resultados envolvendo inaproximabilidade de problemas de corte e em-
pacotamento, em termos assintóticos. Por exemplo, Van Vliet IVli921 provou que não
existe algoritmo on-/{ne para o PEBB com razão de aproximação assintótica menor que
1,5401. Csirik e Woeginger ICW971 demonstraram que qualquer algoritmo on-/ãne para o
PEFB, baseado em níveis, tem que ter razão de aproximação assintótica maior ou igual a
1,691. Sabe-se ainda que qualquer algoritmo on-/íne para o PCEB2 tem que ter razão de
aproximação assintótica maior ou igual a 1,907 IBvW961.

1.1.3 Aplicações Práticas para Problemas de Corte e Empaco
tamento

O interesse por estes problemas é em parte explicado por sua grande aplicabilidade
prática, especialmente nas indústrias. Pequenas melhorias nos processos que envolvem
corte e empacotamento podem levar a ganhos substanciais, dependendo da escala de
produção, e representar uma vantagem decisiva na competição com outras empresas do
setore

Podemos citar os processos industriais envolvendo corte de bobinas de tecido, de bar-
ras de aço, alumínio e de canos. Tais processos estão presentes na indústria têxtil, de
construção civil e siderúrgica. Em todos estes processos estão envolvidos problemas de
corte unidimensional.

Temos ainda processos envolvendo corte de chapas de metal e madeira, lâminas de
vidro e fibra de vidro, peças de couro e carpete. Estes processos ocorrem na indústria ]ne-
talúrgica, moveleira, vidraceiro e na indústria da moda. Estes processos estão associados
a problemas de corte bidimensional.

As indústrias alimentícias, farmacêuticas, de cosmésticos, etc., precisam empacotar
seus produtos, geralmente em caixas de papelão, e guarda-los em armazéns. As empresas
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de transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo precisam colocar as cargas em
contêineres e caminhões-baú. Estes contêineres muitas vezes precisam ser empilhados em
navios. Em todas estas situações surgem problemas de empacotamento bi e tridimensional.

Existe ainda uma inanidade de aplicações práticas para os problemas de corte e empa-
cotamento. Por exemplo, determinar como arranjar os processos na memória principal de
um computador de modo a diminuir a necessidade de fazer suar entre a memória principal
e a memória secundária envolve um problema de empacotamento. Um outro exemplo seria
o planejamento da sequência de exibição de anúncios durante os intervalos comerciais na
programação de uma emissora de rádio ou televisão. Enfim, existe um largo espectro de
aplicações práticas para os problemas de corte e empacotamento.

1.2 Organização da Tese

Este texto está organizado da seguinte maneira. Inicialmente, no Capítulo 2, intro-
duzimos alguns conceitos sobre complexidade computacional e algoritmos de aproximação.
Ademais, estabelecemos parte da notação que será utilizada nos capítulos seguintes.

Descrevemos no Capítulo 3 as principais características dos problemas de corte e
empacotamento e mencionamos a classificação proposta por Dyckhoff IDyc901 para esses
problemas. Além disso, definimos formalmente os principais problemas que iremos abordar
no restante da tese.

A seguir, abordamos no Capítulo 4 diversos algoritmos de aproximação encontrados
na literatura, propostos para problemas de empacotamento em uma ou duas dimensões.
ênfase especial é dedicada aos algoritmos que servem de base ou que são utilizados como
sub-rotina nos algoritmos que vamos propor nos capítulos subsequentes.

No Capítulo 5 abordamos o problema de corte de estoque bidimensional com deman-
das (PCED2). Desenvolvemos um algoritmo de aproximação para o PCED2 que utiliza
apenas padrões homogêneos, mas cuja razão de aproximação é infinita. Introduzimos o
conceito de blocos homogêneos e padrões gemi-homogêneos e mostramos como utiliza-los
no desenvolvimento de um algoritmo de aproximação para o PCED2. Provámos que este
algoritmo tem razão de aproximação absoluta igual a 4 e que esta razão é justa.

Apresentamos ainda um algoritmo de aproximação para a variante do PCED2 em que
as placas e os itens são quadrados. Mostramos que tal algoritmo tem razão de aproxima-
ção assintótica não maior que 2,6875. Propomos também um algoritmo de aproximação
bastante simples para o problema de corte de guilhotina bidimensional binário com ro-
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tições e mostramos que sua razão de aproximação assintótica não é maior que 4. Este
algoritmo é usado colmo sub-rotina em dois outros algoritmos que desenvolvemos para o
PCGD;.

Em seguida, no Capítulo 6, introduzimos as fórmulas de recorrência propostas por
Gilmore e Gomory IGG651, e por Beasley IBea85al, para o problema de corte de guilhotina
bidimensiona! com valor (PCGV2). Mostramos que tais fórmulas podem ser calculadas
usando-se algoritmos pseudo-polinomiais baseados em programação dinâmica. Definimos
os pontos de discretização de Herz IHer721 e mostramos como calcula-los utilizando pro-
gramação dinâmica e branca-and-bound.

Utilizando a fórmula de recorrência proposta por Beasley e os pontos de discretização
de Herz, apresentamos um algoritmo baseado em programação dinâmica para resolver o
PCGV2 . Indicamos ainda como utilizar este algoritmo para resolver a variante do PCGV2
na qual os itens podem sofrer rotações ortogonais. Os resultados computacionais obtidos
ao resolver diversas instâncias de teste da literatura são apresentados.

No Capítulo 7 abordamos o problema de corte de guilhotina bidimensional com
demandas (PCGD2). Introduzimos o método de geração de colunas e mostramos como
implemente-lo de modo a obter soluções quase-ótimas para o PCGDu. Introduzimos ainda
a idéia de perturbar as instâncias residuais de forma a obter soluções de melhor qualidade.
Obtemos assim dois algoritmos para o PCGI)2, ambos baseados na técnica de geração
de colunas. Tratamos ainda da variante do PCGD2 na qual rotações são permitidas
(PCGD;). Os resultados computacionais obtidos ao resolver diversas instâncias de teste
são apresentados e discutidos.

Estudamos no Capítulo 8 a variante do PCGD2 onde as placas podem não ser idên-
ticas. Chamamos tal variante de problema de corte de guilhotina bidimensional com
demandas e com placas de dimensões variadas (PCIGD2V). Adaptamos as técnicas intro-
duzidas no Clapítulo 7, obtendo dois algoritmos para o PCGD2V

Investigamos também a variante do PCGD2V na qual rotações são permitidas, que
chamamos de PCGD;V. Adoptamos para esta variante os algoritmos propostos para o
PCGD2V. Apresentamos e discutimos os resultados computacionais obtidos ao resolver
diversas i1lstâncias de teste.

Finalmente, no Capítulo 9 tecemos algumas considerações sobre nossas contribuições
e sobre a implementação dos algoritmos por nós propostos. Discutimos também alguns
possíveis desdobramelltos de nossa pesquisa.

Incluímos também un] Apêndice onde apresentan-tos os detalhes das instâncias de
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teste utilizadas nos capítulos 6, 7 e 8, e fornecemos as soluções encontradas para estas
instâncias pelos algoritmos que desenvolvemos, comparando-as com os limites inferiores
obtidos para os valores de suas soluções ótimas. Por fim, no última página listamos os
principais problemas estudados neste tese e suas respectivas siglas.



CAPÍTUI.0 2

Preliminares

2.1 Introdução

Neste capítulo introduzimos alguns conceitos sobre complexidade computacional e al-
goritmos de aproximação. Ademais, estabelecemos parte da notação e da terminologia
que será utilizada nos capítulos seguintes. Ao abordar programação linear, nos capítulos
7 e 8, vamos adorar os conceitos e definições do livro Linear Programming IClhv801.

2.2 Complexidade Computacional

Basicamente, utilizaremos os conceitos sobre complexidade computacional explicados
em IGJ791 e ICLRSOll. Convém no entanto chamar atenção para alguns termos que
utilizaremos com frequência nesta tese.

Em geral, estaremos interessados apenas na complexidade de tempo dos algoritmos
apresentados nesta tese. Assim, quando usarmos o termo complexidade deve ficar su-
bentendido que estamos nos referindo a complexidade de tempo. Vamos descrever a
complexidade dos algoritmos através de funções no tamanho das instâncias, utilizando a
n ,.+ n ,. a ,\ /q
IAv ULA\Í LAv \./ .

Dizemos que um algoritmo para um problema P é poJÍnomíaZ, se a quantidade de
passos requeridos pelo algoritmo para resolver qualquer instância de P está limitada por
um polinõniio no tamanho da entrada. Ao comentar os algoritmos descritos nesta tese,
frequentemente indicaremos sua complexidade de tempo, sem no entanto fornecer uma
'l-lDnD-tFa.ãn rl uoFosâ
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2.3 Algoritmos de Aproximação

Os conceitos aqui explicados estão baseados em IGJ791 e IFMC+011. Dado um pro-
blema de minimização P', denotamos por OPT(/) o valor de uma solução ótima de uma
instância / de 7'. Dado um algoritmo ,4 para P', denotamos por H(-r) o valor obtido pelo
algoritmo .4 para a instância / de P

Dizemos que um algoritmo .4 é um aZgorátmo de arroz mação para um problema de
minimização P' se .4 é polinomial e existem funções cv e # tais que

.Á(-r) $ a 0PT(-r) + #, V .r c 7:'. (2.1)

A razão de aprozdmação absoluta do algoritmo .Á, denotado por R,{, é definida da
seguinte forma:

-n,:* {, -cPillas',vrcp'}.
Se em (2.1) temos que /3 = 0, então dizemos que o algoritmo .4 é uma a-aproximação

absoluta para o problema P e que cl é uma razão de aproximação absoluta do algoritmo
.4. Dizemos que a razão a é Justa se para todo c > 0, existe uma instância / C P tal que

-iiÍigbil:D > a -- c. Neste caso, temos que -R,{ := a.
Definimos a razão de aprozÍmação assãntótica do aigoritmo .,4, denotado por X3', da

seguinte maneira':

R7=lim«:p("-{ '41 0 /eP. OPT(/)-"})

Se em (2.1) temos que /3 é uma constante, dizemos que o algoritmo .A é uma cv-

aproximação assintótica para o problema 'P e que cv é uma razão de aproximação assin-
tótica do algoritmo ,4. Dizemos que a razão a é Justa se para todo c > 0 e todo n > 0,
existe uma instância / C P tal que OPT(/) > n e -aP;i;ÍD > a -- e. Neste caso, temos
que n3' :: a.

Chamamos de esquema de aprozámação assánfótica de tempo polãnomãa/ (po/g/nomda/
mime asymptofãc approzámaíáon sc/leme), ou simplesmente PAÍS, um conjunto de algo-
ritmos .4 tal qlte, para todo € > 0, existe uma constante .23 e um algoritmo .4. C .,4,

polinomial em f e no tamanho da entrada, tal que

lesta definição aparece em ICGJ821.



2.3 AJgoritmos de Aproximação

Á.(/) $ (1 + .) 0PT(-rl + /3

Chamamos de esquema de aprozàmação assãnfótãca de tempo como/etamente po/ãnomáa/
(/u//y po/ynom a/ time asympfotãc approz matàon scAeme), ou simplesmente FPAAS, um
conjunto de algoritmos .4 tal que, para todo c > 0, existe uma constante /3 e um algoritmo
.Á. € .4, polinomial em 1: e no tamanho da entrada, tal que

.'{.(/) $ (1 + .) OPT(/) + #

Todos os algoritmos de aproximação discutidos nesta tese são para problemas de mini-
mização. Por este motivo, não fornecemos as definições correspondentes para problemas
de maximização. Tais definições podem ser obtidas em IGJ791.
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Problemas de Corte e
IElmpacotamento

3.1 Introdução

As peculiaridades dos processos que envolvem corte e empacotamento deram origem a
um grande número de variantes do problema, conhecidas na literatura por diversos nomes,
tais como problema de corte de estoque unidimensional, problema de empacotamento de
bens, problema de empacotamento em faixa, problema de carregamento de contêineres,
problema da mochila, etc.

Neste capítulo, mencionamos a classificação proposta por Dyckhoa IDyc901 para os
problemas de corte e empacotamento, e em seguida descrevemos com detalhes as variantes
que serão tratadas nos capítulos seguintes. Estudar os fundamentos nos quais a classi-
ficação de Dyckhoff está baseada pode ajudar o leitor a ter uma visão mais abrangente
de muitas das particularidades desses problemas. Não pretendemos, no entanto, discutir
exaustivamente estas particularidades, mas sim apresentar as principais características
dos problemas de corte e en-tpacotamento, citando algumas variantes colho exemplo.

3.2 Tipologia dos Problemas de Corte e Empacota-
mento

Com o objetivo de sistematizar o estudo dos problemas de corte e empacotamento,
DyckhoH IDyc901 propôs unia classificação fundamentada na estrutura lógica de tais pro-
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blemas e em algumas de suas principais características. Segundo DyckhoH, os problemas
de corte e empacotamento possuem a seguinte estrutura lógica:

e Existem dois grupos básicos de dados, cujos elementos definem objetos geométricos
de uma ou mais dimensões. O primeiro grupo de dados contém as dimensões, as
quantidades disponíveis e eventualmente outras informações dos objetos grandes,
que chamaremos simplesmente de ob7etos, e o segundo grupo define as dimensões, as
quantidades requisitadas e eventualmente outras informações dos objetos pequenos,
que chamaremos de itens.

e O processo de corte (ou empacotamento) produz combinações geométricas dos itens
dentro dos objetos. Chamaremos cada possível forma de cortar um objeto de padrão
de corte (ou simplesmente padrão).

A seguir apresentamos as principais características dos problemas de corte e empacota-
mento. Supomos que o leitor possui uma certa familiaridade com este tipo de problemas,
razão pela qual deixamos de definir formalmente as variantes do problema citadas como
exemplo nesta seção.

3.2.1 Características dos Problemas de Corte e Empacotamento

A estrutura lógica descrita anteriormente fornece um esquema para sistematizar os
problemas de corte e empacotamento. A partir desta sistematização podemos identificar
características comuns em problemas que, à primeira vista, parecem não estar relaciona-
dos

Por outro lado, diferenças entre problemas aparentemente similares podem ser detec-
tadas. A classificação proposta por Dyckhoíf leva em consideração características geomé-
tricas e combinatórias dos objetos, itens e processos de corte e empacotamento. A seguir
descrevemos brevemente estas características .

3.2.1.]. Dimensionalidade

Usualmente os objetos e itens são considerados como tendo uma, duas, três ou mais
dimensões relevantes. Em muitas aplicações práticas, as dimensões relevantes dos objetos e

itens representam comprimento (ou profundidade), largura e altura. Em outras aplicações,
as dimensões podem ser peso IDan57, ECi711, tempo IWM82, CGJ781, valores monetários
ILS55, N/IT80, Ste831, espaço de memória RAR/l IGJ811, etc.
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Chamamos de dimensionalidade o número de dimensões necessárias para descrever a
geometria dos padrões. Os tipos elementares são: unidimensiona!, bidimensional, tridi-
mensional e multidimensional (mais de 3 dimensões). Estes quatro tipos elementares de
dimensão podem parecer suficientes para classificar os problemas, no entanto, para certos
problemas estes tipos elementares não são adequados. Por exemplo, o problema de carre-
gamento de páletes onde a altura do pálete é restrita IDow851 é considerado como sendo
de dimensão "2 + 1'', em vez de 3.

3.2.1.2 Medidas de Quantidade

A quantidade de objetos utilizados numa solução pode ser discreta (inteira) ou con-
tínua (fracionária). No primeiro caso contamos o número de objetos utilizados. No caso
contínuo, uma das dimensões do objeto é ilimitada, portanto medimos a quantidade uti-
lizada nesta dimensão.

Um exemplo onde a medição é contínua é o problema de empacotamento em faixa.
Neste problema temos um objeto de largura 6xa e altura ilimitada. Tal problema é
considerado como sendo 1,5-dimensional IDKAG85j. Outro exemplo é o problema de em-
pacotamento em altura, onde o objeto tem largura e profundidade fixas e altura ilimitada.
Este problema é considerado como sendo 2,5-din)ensional.

3.2.1.3 Figura dos Objetos e Itens

Outra característica importante, diretamente relacionada com a dimensionalidade. é
a ./igura dos objetos e itens. A figura de um objeto ou item é definida por sua forma
geométrica, seu tamanho e sua orientação.

A forma geométrica de um objeto ou item pode ser regular ou irregular. Formas re-
gulares podem ser descritas através de um pequeno conjunto de parâmetros. Na grande
maioria dos problemas considerados na literatura os objetos e itens possuem formas regu-
lares, tais como segmentos de reta, retângulos e paralelepípedos. No entanto, figuras de
formas irregulares, incluindo formas não-convexas e assimétricas, são comuns em algumas
aplicações industriais.

Uin fator que frequentemente tem influência na diâculdade de resolver uin problema
específico é o tamanho dos itens em relação ao tamanho dos objetos IHT001. Em geral,
quanto menor o tamanho dos itens em relação ao tamanho dos objetos, mais difícil é
achar uma solução ótima para o problema. Isto ocorre porque, neste caso, a quantidade
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de padrões aumenta consideravelmente. Por outro lado, os algoritmos de aproximação
para os problemas em que os itens são pequenos quando comparados com os objetos,
costumam ter uma melhor razão de aproximação.

No que diz respeito à orientação dos itens em relação aos objetos, podemos distinguir
três casos: (a) qualquer orientação é permitida, (b) apenas rotações de 90 graus (em uma
ou mais direções) são permitidas e (c) a orientação é fixa (em todas as direções). Neste
último caso dizemos que o problema é orientado.

3.2.1.4 Sortimento

Indica a variedade de formas geométricas e figuras distintas encontradas no problema.
Na indústria de artefatos de metal, por exemplo, é comum os objetos possuírem forma
retangular enquanto que os itens possuem formas variadas, incluindo retângulos, círculos,
etc. Mesmo quando os objetos e os itens possuem a mesma forma geométrica, diferenças
de tamanho e orientação resultam em figuras distintas.

3.2.1.5 Disponibilidade

Esta característica refere-se à quantidade disponível de objetos e itens e à ordem em que
podem ser utilizados. A quantidade de objetos e itens pode ser infinita ou finita. Quando
lidamos com quantidades finitas, podemos ter muitos ou apenas uns poucos objetos ou
itens

Tanto o problema de empacotamento quanto o problema de corte, na sua forma clás-
sica, pressupõem uma quantidade ilimitada de objetos. Usualmente, no entanto, no pro-
blema de empacotamento têm-se poucos itens de cada figura e um grande número de
figuras, ao contrário do que ocorre no problema de corte onde têm-se poucas figuras, mas
um grande número de itens de cada figura.

Em alguns problemas têm-se apenas um objeto disponível. Desejamos então determi-
nar um padrão que utilize da melhor forma possível este único objeto. O problema de
carregamento de páletes do produtor e o problema da mochila são exemplos de problemas
caracterizados por utilizar um único objeto.

A ordem em que os objetos e os itens podem ser utilizados é outro aspecto da disponibi-
lidade. Por exemplo, ao empacotar itens que serão utilizados em uma linha de montagem,
é preciso levar em consideração a relação de ordem parcial existente entre os itens. Outro
exemplo é o carregamento de caminhões-baús, onde os itens têm que ser descarregados
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em diferentes pontos de entrega. O empacotamento deve facilitar a remoção dos itens.
Neste caso, é preciso combinar um problema de empacotamento com um problema de
roteamento.

Existem ainda situações em que é preciso empacotar cada item no momento em que os
dados sobre o item estiverem disponíveis, sem que se conheça de antemão todos os itens
que deverão ser empacotados. Ademais, uma vez empacotado, não é permitido mudar
a posição do item dentro do padrão. Os problemas que têm estas características são
chamados de problemas de empacotamento on-/{ne.

3.2.1.6 Restrições dos padrões

Existem diversas restrições que podem ser impostas aos padrões em função de certas
peculiaridades dos processos de produção. Destacamos quatro grupos de restrições:

e Distâncias mínimas ou máximas entre os itens ou entre os cortes são frequentemente
importantes, por exemplo, no corte de vidro ou no carregamento de contêineres.

e A orientação dos itens em relação ao objeto tem que ser levada em consideração,
por exemplo, no empacotamento de itens frágeis.

e Em certas situações a quantidade de vezes que um item pode aparecer no padrão
ou o número de figuras distintas no padrão deve ser limitado.

+ O tipo e o número de cortes permitidos também podem ser restritos. Por exemplo,
quando os objetos e os itens têm formas retangulares, os padrões podem ser classi-
âcados como ortogonais, se todos os cortes são perpendiculares a algum dos lados
do objeto, ou não-ortogonais, caso contrário. No caso de corte guilhotinado pode
haver restrição com respeito ao número de estágios de cortes, bem como no número
de cortes paralelos por estágio. Cada mudança na direção dos cortes determina um
n nyn pqtáajn dp rnFtp

3.2.1.7 Restrições de alocação

O processo de alocação dos itens dentro dos objetos, gerando os padrões, pode apre-
sentar diversas restrições, muitas delas estreitamente relacionadas com a disponibilidade
dos itens e objetos, característica discutida anteriorn-tente. Algumas restrições comuns
sao
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e O tipo de alocução determina, tanto para os objetos quanto para os itens, se todos
ou apenas uma parte deles deve ser utilizada. Os tipos de alocução mais comuns são:
(a) utilizar todos os objetos e apenas uma parte dos itens; (b) utilizar uma parte
dos objetos e todos os itens. O problema das mochilas múltiplas é um exemplo do
primeiro tipo de alocução. Já o problema de corte de estoque bidimensional com
demandas é um exemplo do segundo tipo de alocução.

e O número de estágios de alocução define se os itens devem ser alocados simultanea-
mente ou em estágios sucessivos. No segundo caso as figuras residuais de um estágio
tornam-se os objetos dos estágios seguintes.

B A alocação dos itens dentro dos objetos pode ser de natureza estática ou dinâmica.
Na alocação estática os itens são alocados sem possibilidade de remanejamento e
normalmente não são conhecidos os próximos itens ou objetos a serem utilizados,
característica básica dos processos de corte e empacotamento ditos on-Zune. Em
contrapartida, nos processos o.#-/ãne a alocução é dinâmica, e existe a possibilidade
de realocação dos itens dentro dos objetos.

3.2.1.8 0bjetivos

Nem sempre é possível definir exatamente se uma característica é geométrica ou com-
binatória. Algumas incluem os dois aspectos, outras nenhum. Os objetivos dos problemas
de corte e empacotamento frequentemente têm aspectos geométricos, outras vezes têm
aspectos combinatórios. Ademais, os objetivos podem estar relacionados com os objetos,
com os itens, com os padrões ou com os processos de alocução. O objetivo de um pro-
blema de corte ou empacotamento pode ser deânido como um critério a ser maximizada
ou minimizado. Podemos citar como exemplos de objetivos:

e Minimizar a quantidade de objetos utilizadosl

e Minimizar a soma dos custos dos objetos utilizados. Neste caso deve haver um custo
associado a cada objeto;

e Minimizar o desperdício nos padrõesl

e Maximizar o valor dos itens produzidos. Os itens podem ter valores arbitrários ou
valores proporcionais ao seu tamanho.
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A lista anterior, embora não exaustiva, relaciona os objetivos dos principais problemas
encontrados na literatura. Existem também problemas onde vários objetivos têm que ser
considerados IWãs901.

3.2.1.9 Natureza da informação e variabilidade

Os dados dos problemas podem ser de natureza determinística, estocástica ou incerta.
Além disso, os dados podem ser valores estritos ou intervalos de valores. A inexatidão nos
processos de medição é um dos principais favores que ocasiona variabilidade nos dados do
problema.

Por exemplo, na indústria de construção civil, as barras de aço comercializadas pelos
distribuidores deveriam possuir 1200 centímetros de comprimento 1 . No entanto, é comum
as barras possuírem comprimentos levemente variados. Além disso, o peso das barras
de aço de mesmo comprimento e da mesma categoria, que deveria ser igual, também
apresenta variação. Esta imprecisão tem origem na indústria siderúrgica e provoca um
efeito chamado de desbáfo/cimento que se não for mantido dentro de limites aceitáveis pode
comprometer a qualidade das estruturas de concreto armado.

Estes favores podem levar a deânição de variantes com características especiais, as
quais devem ser levadas em consideração pelos métodos empregados para resolver tais
variantes.

Apresentamos na Tabela 3.1 um resumo das principais características dos objetos,
itens, padrões e processos de alocução dos problemas de corte e empacotamento. Observe
que algumas características têm natureza puramente geométrica, outras têm natureza
puramente combinatória e existem ainda outras que combinam aspectos geométricos e
combinatórios.

3.2.2 Classificação de DyckhoH

Certamente as características abordadas na subseção anterior não incluem todas as
possíveis propriedades dos problemas de corte e empacotamento. Além disso, várias ca-
racterísticas citadas se sobrepõem. Por exemplo, a disponibilidade e o tipo de alocução

l Esta medida padrão é adequada para os caminhões que fazem o transporte das barras de aço. Além
disso, o fato do número 1200 possuir um grande número de divisores ajuda a diminuir o desperdício
no padrões, visto que, na prática, os itens especificados nas plantas de ferragem frequentemente têm
comprimentos que são divisores de 1200.
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são características estreitamente relacionadas. Mesmo assim, baseado em algumas das
características vistas anteriormente, Dyckhoff propôs um esquema que permite classifi-
car os diversos tipos de problemas de corte e empacotamento de maneira consistente e
sistemática.

Tal esquema define classes de problemas combinando-se os tipos principais de qua-
tro características básicas. As quatro características assim como seus tipos principais,
denotados por seus respectivos símbolos, são:

l Dimensionalidade

(1) Unidimensional
(2) Bidimensional
(3) Tridimensional
(.N) iN-dimensional (N > 3)

2. Tipo de alocução

(B) Todos os objetos e uma parte dos itens
(V) Uma parte dos objetos e todos os itens

3. Sortinlento dos objetos
(O) Um objeto
(1) Objetos de 6guras idênticas

(D) Objetos de diferentes 6guras
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Características Claracterísticm CaracterísticasOutras
dos... geométricas combínatóríascaracterísticas
Objetos Dílnensionalidade M.edidas de quantidade Objetivos
e itens Formato das figuras Sortimento Status da informação

    Disponibilidade Variabilidade

Padrões Dimensionalídade Restrições dos padrões Objetivos
  Restrições dos padrões (número de cortes; tipo, Status da Informação
  jfiguras; tipos de corte; número e combinação Variabilidade

  distâncias; orientação...) das figuras)

Processos   Restrições no número Objetivos
de alocação   de estágios, ordem ou Status da informação

    frequência dos padrões Variabilidade



3.3 Problemas de (Jorre e Empacoí;cimento Bidimensional

4 Sortimento dos itens

(F) Poucos itens (ou figuras diferentes)
(M) Muitos itens de muitas figuras diferentes
(R) Muitos itens de relativamente poucas figuras distintas
(C) Figuras congruentes (mesma forma e tamanho)

Cada classe de problema de corte e empacotamento é definida através de uma quá-
druplo a/Õ/'y/(i, onde cv é a dimensionalidade, /3 o tipo de alocução, ,y o sortimento dos
objetos e ó o sortimento dos itens. Por exemplo, a quádruplo l/V/l/R denota a classe de
problemas unidimensionais onde todos os itens, de relativamente poucas figuras distintas,
devem ser alocados dentro de objetos de mesmo tamanho.

É possível obter classes mais abrangentes deixando de especificar parte dos símbolos
da quádruplo, indicando que as características não especificadas podem ser de qualquer
um dos tipos principais. Por exemplo, a classe l/B/O/ inclui o problema da mochila
inteira, onde o sortimento dos itens pode ser de qualquer tipo.

Na Tabela 3.2 1istamos alguns problemas de corte e empacotamento abordados na li-
teratura, indicando a classe a que pertencem, segundo a classificação de Dyckhoa. Pela
tabela podemos perceber que dentro de uma mesma classe podemos encontrar diversos
problemas que se diferenciam por outras características além das quatro principais ado-
tadas na classiâcação. Por exemplo, o problema de alocução de memória, o problema de
empacotalnento de bens, o problema da linha de montagem e o problema de alocução de
tarefas em multiprocessador pertencem todos à mesma classe (l/V/l/M), mas possuem
características diferentes não incluídas na classificação aqui definida.

3.3 Problemas de Corte e Empacotamento Bidimen.
sional

Conforme mencionamos na introdução, nossa pesquisa concentrou-se em problemas
de corte e empacotamento bidimensional. O objetivo desta seção é definir formalmente
as variantes destes problemas que abordaremos nos capítulos seguintes. Inicialmente,
vejamos uma definição geral para estes problemas, que servirá de base para a definição
das variantes.

Os problemas de corte e empacotamento bidin-tensional consistem basicamente em:
dados a largura L e a altura A de objetos retangulares, genericamente denominados de
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Problema
Mochila inteira
Mochila compartimentado
Mochila multidimensional

Mochilas múltiplas
Carregamento de páletes do produtor
Carregamento de contêineres
Empacotamento de bifes

Empacotamento em faixa
Empacotamento em altura
Empacotamento de quadrados em quadrados
Empacotamento de cubos -V-dimensional
Corte de estoque unidimensional

Corte de estoque bidimensional
Clone de estoque bidimensional binário

Clone de estuque tridimensional
Corte de guilhotina bidimensional com demanda
Corte de guilhotina bidimensional binário
Corte de guilhotina bidimensional com valor
Linha de montagem
Alocução de tarefas em multiprocessador
A boca.ãn dp mpmÁ«i,

Planejamento de investimentos multiperiódicos

Classe

I'Blo
xl'slul
2.I'B o q
sl'v \ .». 'sl's ol
\l''qlvw
2.I''Jlo w-
3l'v Q M
1. 1' N l\ I'w
nl'wl'\lw.
\l'''Jl\l\.
'zl'Jlxlu,
2l''ç \ 'w
sl''v 'l 'R
2.I''{ \ B,
'z ' vlx-l'w
2.'slolK
\ ' vlxlw.
\ ''çlx w
\ I' \ l\ I'w
n'slol

Tabela 3.2: Alguns problemas de corte e empacotamento e sua classificação

p/ficas, e uma lista de m itens retangulares, cada item á com largura Z{ $ Z e altura ai $ A,
queremos determinar "a melhor maneira" de cortar placas de forma a produzir itens da
lista (ou equivalentemente, empacotar itens nas placas). Dependendo das situações em que
estes problemas surgem, o termo "a melhor maneira" pode ter significados bem diferentes,
conforme veremos mais adiante.

Chamamos a atenção do leitor para o fato de que cortar uma placa de forma a produzir
itens de uma lista equivale a empacotar itens da lista dentro da placa. Dessa forma, para
fins de formulação e resolução, podemos considerar problemas de corte de estoque como
sendo análogos a problemas de empacotamento, embora em situações práticas existam
diferenças significativas entre os processos de corte de estoque e os processos de empaco-
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Lamento. Por exemplo, o problema de corte de estuque bidimensional com demandas, que
definiremos mais adiante, é análogo ao problema de empacotamento bidimensional com
demandas.

Sendo assim, nos capítulos seguintes, na descrição de alguns algoritmos para problemas
de corte, quando conveniente usamos o termo empacotar, sem com isso mudar o caráter
do problema. Nesse contexto, o termo empacotar deve ser entendido como fazer o corte
correspondente ao empacotamento em questão.

Consideraremos a largura como a dimensão horizontal (eixo z) e a altura como a
dimensão vertical (eixo y). Denotaremos as dimensões de uma placa (ou de um item) por
um par ordenado (a, b), onde a e ó representam a largura e a altura da placa (ou do item),
respectivamente.

Supomos aqui que os cortes são infinitamente finos, ou seja, têm largura zero. Apesar
de isto não ocorrer na prática, esta suposição não é na verdade uma restrição, pois se
num processo de corte do mundo real todos os cortes têm largura (i, basta somar (i a .L,
.,4, /:, . . . , /m, al, . . . , am, e resolver esta nova instância (agora supondo que todos os cortes
têm largura zero) IBea85al.

A seguir, discutiremos algumas especificidades dos problemas de corte e empacota-
mento bidimensional e deâniremos as variantes que serão discutidas nos próximos capítu-
los

3.3.1 Atribuindo Valores

Podemos associar a cada item ã um valor ui (á = 1, . . . , rrz). Chamaremos de proa/ema
de corte de estuque bádámensÍona/ com ua/or (PCEV2) a variante onde cada item á possui
valor u{ (í = 1, . . . , rr}) e desejamos determinar como cortar uma única placa de modo a
maximizar a soma dos valores dos itens produzidos.

Se desejarmos simplesmente encontrar um padrão que minimize a área não utilizada
da placa, que chamaremos de sobras, basta atribuir a cada item í valor ZÍ.ai, ou seja, valor
equivalente à sua área. Dessa forma, maximizar a soma dos valores dos itens produzidos
equivale a n)inimizar as sobras.

Dado un] padrão, as regiões da placa que não são ocupadas por nenhum item (sobras)
possuem valor zero. Na Figura 3.1 (e nas den)ais figuras), estas regiões são representadas
por polígonos escuros.
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3.3.2 Introduzindo Demandas

Em muitas situações precisamos produzir uma quantidade pré-determinada de cópias
de cada item. Introduzimos esta exigência na definição do problema associando a cada
item { uma demanda não-nula d{ C N ({ = 1, . . . , m).

Chamaremos de prol)Zela de corte de estogue bidimensional com demandas (PCED2)
a variante onde cada item { possui demanda d{ (ã = 1, . . . , m) e desejamos determinar
como produzir d{ unidades de cada item ã utilizando o menor número de placas possível.
Observe que no PCED2 não tem importância atribuir valor aos itens visto que em qualquer
solução temos que produzir exatamente d{ unidades de cada item {.

A variante do PCED2 onde todos os itens têm demanda igual a l será chamada de
prol)/ema de cone de estuque bãdãmensáonaZ Z)ànárío (PCEB2).

3.3.3 Placas e Itens Quadrados

E interessante estudar a variante do PCEDe em que todas as placas e itens são quadra-
dos. Clhamaremos ta! variante de prol)gema de empacoZamento de gwadrados em quadrados

com demandas (PEQD). Se a demanda de todos os itens for igual a 1, chamaremos de
proa/ema de empacofamento de q atirados em q atirados bãnárão (PEQB).

3.3.4 Cortes de (;uilhotina

Uma restrição bastante comum nos processos que envolvem corte de placas é exigir
que todos os cortes sejam ortogonais a um dos lados da placa. Chamamos tal restrição de
restrição de orfogonaZádade. Em alguns casos é requerido ainda que os cortes se estendam
em linha rega desde um lado até o lado oposto da placa. Tais cortes são chamados de
cortes de ghithotin,a,.

Dizemos que um padrão é gu JÀotãnáueJ se pode ser obtido com uma sequência de
cortes de guilhotina aplicados à placa original e às subplacas que são obtidas após cada
corte. Na Figura 3.1 temos, à esquerda, um padrão não-guilhotinável e, à direita, um
padrão guilhotinável (a numeração indica a ordem em que os cortes de guilhotina podem
ser feitos).

Dado um padrão guilhotinável, chamamos de estás o de corte (ou simplesmente está-
gio) uma sequência maximal de cortes consecutivos, todos na mesma direção. Por exemplo,
no padrão da Figura 3.lb, no primeiro estágio é feito o corte 1, no segundo estágio são
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(b) Padrão guilhotinável(a) Padrão não-guilhotinável

Figura 3.1: Padrões de corte

feitos os cortes 2 e 3, no estágio seguinte os cortes 4, 5 e 6, e no último estágio é feito o
corte 7.

Em muitos processos de corte do mundo real a quantidade de estágios necessários para
se produzir um padrão pode ser limitada. Diversos autores investigaram o caso em que
o número de estágios está limitado a dois ou três IRST9s, nifoll. Esta restrição diminui
a quantidade de padrões viáveis e portanto facilita a resolução do problema. Em nosso
trabalho, vamos supor que a quantidade de estágios é ilimitada.

Nos problemas de corte de guilhotina também podemos atribuir valores e demandas aos
itens. Chamaremos de problema de corte de guÍIAotÍna bidimensional com valor (PCGV2)
a variante do PCEV2 onde o padrão produzido tem que ser guilhotinável. Como verelbos
no Capítulo 6, o PCGV2 possui propriedades que nos permitem aplicar a técnica de
programação dinâmica para resolvê-lo.

Cl-tomaremos de praz)/ema de corte de g /hotãna b d mensÍona/ com demandas (PCGD2)
a variante do PCIED2 onde todos os padrões têm que ser guilhotináveis. No capítulo 7
veremos que o PCGD2 pode ser formulado como um PLI. Mostraremos como resolver a
relaxação linear desse PLI através do método de geração de colunas e a partir daí en-
contrar uma solução para o PCGD2. Chamaremos de proa/ema de corte de guÍIAotÍna
bjdá?nensíona/ binário (PCGB2) a variante do PCGD2 onde todos os todos os itens têm
demanda iguala l.
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3.3.5 Rotações Ortogonais

Em diversas situações práticas é permitido que os itens sofram rotações ortogonais,
ou seja, de 90 graus. Por brevidade, chamaremos rotações ortogonais simplesmente de
rotações. Em outras situações, como por exemplo, no corte de tecido estampado, de vidro
trabalhado, etc, rotações não são permitidas.

É possível transformar uma instância do PCEV2 onde rotações são permitidas numa
instância onde rotações não são permitidas da seguinte maneira: para cada item à, de
largura Zi, altura ai e valor ui, inserimos um item de largura a{, altura Zi e valor uí, desde
que Z{ / a{, /i $ .A e a{ $ L.

De forma análoga, podemos transformar uma instância do PCGV2 onde rotações são
permitidas numa instância onde rotações não são permitidas. Sendo assim, vamos supor
que em todas as instâncias do PCIEV2 e do PCGV2 rotações não são permitidas (se
necessário, aplicamos a transformação aqui explicada) .

Nos demais problemas que abordaremos, vamos supor que rotações não são permitidas,
a menos que seja explicanlente indicado o contrário.

3.3.6 Faixa de Altura Ilimitada

Uma variante do PCIED2 que tem sido largamente estudada é chamada de problema
de empacotamenfo em /aÍza (PEF). Neste caso, têm-se apenas uma placa de largura .L e

altura ilimitada. Chamaremos esta placa de /aáza. Desejamos empacotar os itens na faixa
de forma que a altura utilizada seja a menor possível.

Se a demanda de todos os itens for igual a 1, chamaremos a variante de praz)lema de
empacotamento em /aáza bãnár o (PEFB).

3.3.7 Placas de Dimensões Variadas

Em algumas situações, as placas podem ter dimensões variadas. Neste caso, faz sen-
tido atribuir um custo a cada tipo de placa. Tal problema, que chamaremos de pro-
blema de corte de g'üithoti?ta bidimensional com demandas e placas de dimensões variadas
(PCGD2V), consiste em: dada uma lista de k tipos de placas, onde placa do tipo J tem
largura -kÍ, altura ,4j e custo C), e uma lista de m itens, cada item í com largura Zi, altura
a{ e demanda d{, determinar como produzir dí unidades de cada item á, utilizando apenas
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cortes de guilhotina, de forma que a soma dos custos das placas utilizadas seja a menor
possível.

Ao contrário de outras variantes, existe bem pouca literatura a respeito do PCGD2V
Podemos citar, entretanto, a heurística proposta por Yanasse, Zinober e barris IYZn911
que resolve instâncias do PCGD2V onde o objetivo é minimizar as sobras nas placas
utilizadas2. Este objetivo é equivalente a minimizar a soma dos custos das placas utilizadas
se considerarmos que o custo de cada placa é linearmente proporcional à sua área.

Existem ainda outras variantes extensamente estudadas na literatura, mas que não
abordaremos neste trabalho. Por exemplo, Christofides e Whitlock ICW771 propuseram
associar a cada item á um inteiro Z){ (í = 1, . . . , m}), que representa o número máximo de

vezes que o item ã pode aparecer num padrão. Em geral, tal restrição é arbitrária. Neste
caso, seu objetivo é diminuir a quantidade de padrões viáveis, numa tentativa de facilitar
a resolução do problenaa. Esta variante é conhecida como proa/ema de corte de estuque
bádámensiona/ restrito. Diversos algoritmos foram propostos para este problema, como
por exemplo ICW77, Wan83, OF90, DAD951.

Nos capítulos seguintes discutiremos algoritmos para resolver algumas das variantes
dos problemas de corte e empacotamento bidimensional definidas nesta seção. Na Tabela
3.3 listamos estas variantes. Além disso, indicamos a sua caracterização com respeito
aos aspectos discutidos nesta seção e a classe a que pertencem estas variantes, segundo a
classificação de Dyckhoa.

Tabela 3.3: Exemplos de problemas de corte e empacotamento bidimensional

2De fato, o problema estudado por estes autores inclui duas restrições adicionais: a quantidade de
cortes de guilhotina no primeiro estágio é limitada e as bordas da placa devem ser aparadas. pois durante
o processo de corte elas são usadas pala fixação da placa.

Característica PCEB2 PKQn PCGV2 PCGD2 PEFB PCGD2V
Itens com valores
Itens com demandas
Demandas binárias

Figuras quadradas
('nrtpq d p all il hnt;n n

Rotações ortogonais
Altura ilimitada
Placas variadas            
Classe L I'''Jl\ I'w L I' N IÀ- I'K Li'slolB- LI'Nlxl'K L I''qlo 1'% LI'''JI'nl'K





CAPÍTULO 4

J\lgoritmos de i\proximação para
Problemas de Empacotamento

4.1 Introdução

Nas últimas quatro décadas, um grande número de algoritmos têm sido propostos
para se resolver diversas variantes dos problemas de corte e empacotamento, sendo vasta a
literatura a este respeito. Diversos artigos de revisão bibliográfica sobre o assunto têm sido
escritos nos últimos anos. Recomendamos ao leitor interessado os artigos de Lodo, Martello
e Monaci ILMM021, Friedman IFri981, Coffman, Gares e Johnson ICGJ971, Galambos e
Woeginger IGW951, Cheng, Feiring e Cheng ICFC941, Dyckhoff e Finke IDF921, Sweeney
e Paternoster ISP921 e Ram IRam921.

Não é nosso propósito discorrer longamente sobre as dezenas de algoritmos propostos
para os problemas de corte e empacotamento, mas sim nos concentrar naqueles algoritmos
de aproximação que estão de alguma forma relacionados com os novos algoritmos que
vamos propor nos capítulos seguintes. Alguns dos algoritmos que discutiremos neste
capítulo serão usados como sub-rotina, outros servem como inspiração e alguns serão
usados para fins de comparação com os nossos algoritnlos.

Neste capítulo, discutiremos diversos algoritmos de aproximação, sendo que o nosso
interesse maior recai sobre o algoritmo Hg/brÍd F'írst F'ít (HFF), que será usado como
sub-rotina em um dos algoritmos que propomos no Capítulo 7. Como o HFF utiliza
como sub-rotina os algoritmos Fãrst -FÍ{ Decreasíng (FFD) e Fírst .Fãt Z)ecreas ng HeíghÉ
(FFDH), estes dois últimos algoritmos também serão apresentados. O FFD é um refi-
namento do algoritmo First Fít (FF) e o FFDH é un] refinamento do algoritmo Nezt
F'et Decreas ng #eighí (NFDH). Sendo assim, discutiremos também os algoritmos FF e
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NFDH. Fina]mente, o a]goritmo FF é baseado no a]goritmo ]Vezt .Fãt, que também será
explicado. Apresentaremos estes seis algoritmos na ordem em que foram originalmente
propostos, começando pelo FF, o mais simples, até chegar ao HFF, o mais complexo.

Citaremos ainda outros algoritmos e esquemas de aproximação correlatos, que podem
ser de interesse do leitor, fornecendo suas respectivas razões de aproximação. Os detalhes
destes algoritmos e esquemas podem ser obtidos nas referências bibliográficas apresenta-
das

4.2 Algoritmos para o PEBB

Conforme mencionamos anteriormente, estamos particularmente interessados no algo-
ritmo HFF. Antes de apresenta-lo, porém, é conveniente abordar outros algoritmos nos
quais o HFF está baseado. Precisamos discutir inicialmente alguns algoritmos de aproxi-
mação para o prol)/ema de empacotamenZo de óãns Z){nárão (PEBB).

Primeiramente, vejamos a definição do PEBB: dada uma quantidade ilimitada de
objetos unidimensionais de comprimento .L, usualmente denominados de Z)áns, e uma lista
de m itens unidimensionais, onde cada item { possui comprimento /Í $ .L e demanda
exatamente igual a 1, desejamos determinar como empacotar os itens nos bens utilizando
o menor número possível de bens. Veremos a seguir três algoritmos de aproximação para
oPEBB.

4.2.1 O Algoritmo .Nezt .Fát

Um dos mais simples algoritmos de aproximação para o PEBB citados na literatura é
o Nezt .Fíí (NF). Este algoritmo foi analisado (quanto ao seu desempenllo assintótico) por
David Johnson IJoh731 em sua famosa tese de doutorado, juntamente com os algoritmos
FF e FFD, que serão apresentados mais adiante.

Para tornar mais clara a explicação dos algoritmos NF, FF e FFD, vamos considerar
que os Z)ins estão dispostos na direção do eixo z (horizontal), sendo o canto esquerdo do
Z)ãn correspondente à posição 0 (zero) do eixo z. Consideraremos os bens indexados a
partir de l e chamaremos o bãn .j de .Bj. Ademais, representaremos por cj o comprimento
utilizado el-n Bj, ou seja, a posição mais à direita ocupada por algum item empacotado
em Bj. Obviamente, antes de iniciar o processo de empacotamento, telhas que cj -: 0,
para todo Bj.
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Iniciamos o algoritmo empacotando o item l no canto esquerdo de ,Bt. Suponha que
o item í é o próximo item a ser empacotado e .j é o maior índice tal que cj > 0. Se
/{ + c, $ L, então o item { cabe em .Bj e portanto en-tpacotamos o item á na posição cf de
Bj l e atualizamos o comprimento utilizado eln .Bj fazendo cj = cj + /{. Observe que c.j é
a posição mais à esquerda dentro do bín na qual é possível empacotar o item z sem que
haja sobreposição de itens. Se Zi + cj > L, então o item á não cabe em Bj. Neste caso,
passantos a utilizar o próximo bánl fazemos .j :: .j + 1, empacotamos o item { no canto

esquerdo de .Bj e atualizamos cj fazendo cj = Zí. Repetimos este procedimento até que
todos os itens tenham sido empacotados. Apresentamos a seguir uma descrição formal do
algoritmo.

.Entrada: Uma instância / =(-L, Z) do PEBB, onde / =(ZI,.. .,Z.).
Saída: Uma solução para /

Faça .j = 1 e ci :: 0.
Para { -: l até m

SeZi+cj>Lfaça.j=.j+lecj=0./+ É preciso usar um novo
Empacote o item á na posição cj de Z?j e faça cj :: c.Í + Zj.

Devolva o empacotamento.

bãn +/

Claramente, este algoritmo pode ser implementado de forma a ter complexidade de
tempo linear. Ademais, Johnson IJoh731 mostrou que o NF possui razão de aproximação
assintótica igual a 2 e que esta razão é justa. Mlostrou ainda que a razão de aproximação
absoluta do NF também é igual a 2.

4.2.2 O Algoritmo .Fárst .Fãt

É possível obter um algoritmo com uma razão de aproximação melhor introduzindo
uma pequena modificação no NF. Ao empacotar o item í, procuramos o menor índice .j
tal que cj > 0 e c.f + Z{ $ L, ou seja, determinamos o bãn de n]enor índice que está en]
uso e no qual cabe o item á. Se existir ta] .j, empacotamos o item í na posição cj de ]3.j e
fazemos cj = c, + /{. Caso contrário, passamos a utilizar um novo bdn e empacotamos o
item í no canto esquerdo deste novo bá?}. Este algoritmo é chamado de Fãrst -Fãt (FF) e
seus detalhes são dados a seguir.

iElllpacotar o item { na posição cJ de BJ significa posicionar o item i dentro de Bj de forma que a
extremidade esquerda do item esteja na posição cl de BJ-.
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Algoritmo 4.2 First Fit (FF)
.Entrada: Uma instância / = (-L, J) do PEBB, onde Z = (ZI,

Saz'da: Uma solução para /

Faça J = 1 e ci = 0.
Para ã = 1 até rrz

Sejak=min({h t.$A$.j, /:+c $-tlU{.j+t}).
Se k = .j + l faça .j = .j + l e cj = 0. /+ É premi.se usar um novo

Empacote o item { na posição cj de Bj e faça cj = cJ + Z{.
Devolva o empacotamento.

,/«).

b n #/

A diferença fundamental entre os algoritmos NF e FF é que no primeiro tentamos
empacotar cada item somente no último bin que passou a ser utilizado. Se isto não for
possível, passamos a utilizar um novo bán, ignorando possíveis espaços restantes nos bens
anteriores. Por outro lado, no FF, cada item é empacotado no bàn de menor índice no
qual ele caiba. Com isto, espaços remanescentes em todos os bens que já estão em uso
podem vir a ser aproveitados.

Note que precisaremos de no máximo m bens para empacotar m itens. Sendo assim,
encontrar o bãn de menor índice no qua! cabe o item {, pode ser feito em tempo polinomial,
portanto o FF também é um algoritmo polinomial.

Pode-se mostrar ainda que FF(/) $ 17 0PT(/) + l e que a razão de aproximação
assintótica IÉ do FF também é justa IJDU+74, GGJY76, GGJ781. Ademais, Simchi-Leva
ISL941 mostrou que a razão de aproximação absoluta do FF é 1,75.

4.2.3 O Algoritmo .Fárst .rali .Decreasãng

Podemos obter unia melhora significativa na razão de aproximação assintótica do FF
através de uma modificação bastante simples. A alteração consiste em primeiramente
ordenar os elementos da lista de itens em ordem decrescente de comprimento. O restante
do algoritmo permanece inalterado. Ta! algoritmo é conhecido como FÍrst -Fãt .DecreasÍng
(FFD)

Claramente, o FFD é um algoritmo polinomial. Na verdade, o FFD pode ser imple-
mentado de forma a ter complexidade de tempo O(7rz log rrz), que é a mesma complexidade
do algoritmo FF. Sobre a razão de aproximação do FFD, diversos pesquisadores den:tons-
traram o seguinte teorema IJoh73, JDU+74, Bak851.
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Entrada: Uma instância / = (-L, Z) do PEBB, onde / = (/i,

.S'aídü: Uma solução para /

Ordene os itens em ordem decrescente de comprimento, obtendo
Faça J = 1 e ci = 0.
Para { :: l até m

Sejak=mãn({/- i$h$.j, Z:+'h .É-Clu{.j+i}).
Se k = J + l faça .j = j + l e cj = 0. /+ É premi.se
Empacote o item á na posição cj de -BJ e faça cj = c.j + Z{.

Devolva o empacotamento.

} /«)

?J.

usar tlm novo b n +/

Teorema 4.2.1 Para toda {nsfáncáa / do P.E.B.B temos qwe

FFD(/) $
9 OPT(-r) + 4

Ademais, a razão de Urro mação assintótica, \\ do FFD é justa

Em 1991, Yue IYue911 mostrou que a constante aditivo do Teorema 4.2.1 pode ser
substituída por 1. Além disso, segundo Bramel, Rhee e Simchi-Leva IBRSL97j, o FFD
apresenta desempenho empírico no caso médio de ].,02. Trata-se portanto de um algoritmo
bastante e6ciente na prática, tanto em termos de tempo quanto no que se refere à qualidade
r] ne cnllx pane nn .-nntrn H n q

U) V VU UXXVVAA U WUWU a

Apesar de ser empiricamente bom no caso médio, Simchi-Levi ISL941 mostrou que a
razão de aproximação absoluta do FFD é 1,5 e que esta razão é justa. Ademais, sabe-se
que não existe algoritmo de aproximação para o PEBB com razão de aproximação absoluta
menor que 1,5 IGJ791, a menos que P' = .A/'P'

Foi também observado que o FFD encontra dificuldade, no que diz respeito à quali-
dade da solução, em instâncias pequenas ou naquelas em que os itens têm comprimentos
próximos de {-L, liÉ, !-L, . . . (c/. Schwerin e Wãscher ISW971) ou ainda nas instâncias que
Falkenauer IFa1961 chamou de trãp/ets.

Vale observar que no FFD precisamos conhecer a priori todos os itens que devem ser
empacotados (para que seja possível ordena-los), para então começar a empacotá-!os. Já
no NF e no FF isto não é necessário, podem-tos empacotar os itens à medida que estes
são dados. Dizemos que o FFD é um algoritmo o.a-/{ne, enquanto que o NF e o FF são
algoritmos on-/íne.
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Esta propriedade é relevante em certas aplicações práticas nas quais temos que empa-
cotar os itens no instante em que sua descrição é fornecida, sem conhecer os demais itens
que deverão ser empacotados. Em tais situações, precisamos utilizar algoritmos on-Jíne.

Existem algoritmos on-fine para o PEBB com razão de aproximação assintótica melhor
que o NF e o FF. Por exemplo, o algoritmo proposto por Richey IRic911 possui razão de
aproximação assintótica igual a 1,588. Por outro lado, Van Vliet IVli921 provou que não
existe algoritmo on-/ãne para o PEBB com razão de aproximação assintótica menor que
1.5401

Foram propostos vários outros algoritmos de aproximação para o PEBB, tais como o
Best .Fãt (BF), o Nezt F'áÉ .Decreasãng (NFD), o -Best ./?ãt .Decreasãng (BFD) e o -ModiBed

FÍrst .Fáf .Decreasãng (MFFD) IJDU+74, Joh74, KSS75, Joh731. As razões de aproximação
assintótica dos algoritmos BF, NFD, BFD e MFFD são H, 1,691. . ., -l e Ü, respectiva-
mente. Ademais, estas razões são justas. Destes algoritmos, apenas o BF é on-/ãne. Além
disso, Simchi-Levi ISL941 mostrou que o BF possui razão de aproximação absoluta igual
a ]..75

Sabe-se ainda que o PEBB admite esquemas de aproximação. Fernandez de la Vega
e Lueker IFL811 desenvolveram um FPAAS para o PEBB. Estes autores mostraram que
para cada ( > 0, existe um algoritmo FL. que é polinomial em c e no tamanho da instância

/ e tal que FL.(/) $ (1 + c) OPT(/) + (})'. Recentemente, CoíTman, Garey e Johnson
ICGJ971 provaram que a constante aditiva pode ser trocada para l e que um algoritmo VL.
pode ser implementado de forma a ter complexidade de tempo O(c''m logra), para uma
constante positiva c. No entanto, este FPAAS possui significado principalmente teórico,
devido ao fato de que a constante aditivo é demasiadamente grande para é bem pequeno.

Karmarkar e Karp IKK821 propuseram o algoritmo KK, que utiliza programação linear
para resolver o PEBB. Eles provaram que KK(/) $ OPT(/) + O(log' OPT(/)) e que
este algoritmo tem complexidade de tempo O(m8 logS m).

4.3 Algoritmos para o PEFIB

Veremos agora dois algoritmos de aproximação para o problema de empacotamento
em faixa binário (PEFB). Vale lembrar cine no PEFB tem-se apenas uma faixa de largura
.L e altura ilimitada e uma lista de m itens retangulares, cada item á com largura Zi, altura
aí e demanda igual a 1. Desejamos elnpacotai todos os itens na faixa de modo que a
altura utilizada da faixa seja a menor possível. Além disso, não é permitido que os itens
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sofram rotações

O primeiro algoritmo que discutiremos, conhecido como Nezt F'Ít Z)ecreasing HeígAt
(NFDH) combina a estratégia do algoritmo NF com a idéia de ordenação presente no
FFD. O segundo algoritmo, chamado de -Fãrst Fát Decreasáng -#eeght (FFDH), é uma
adaptação do FFD para o PEFB. Estes dois algoritmos foram propostos por Coaman,
Garey, Johnson e Tarjan ICGJT80j.

Antes de descrever estes algoritmos, vejamos como representar um empacotamento
no caso do PEFB. Utilizaremos um sistema de coordenadas bidimensional e denotaremos

uma posição neste sistema de coordenadas através de um par ordenado (a, Z)), onde a
representa a posição no eixo z e b representa a posição no eixo g/.

Vamos convencionar que a faixa tem largura -L ao longo do eixo z (horizontal) e altura
ilimitada ao longo do eixo !/ (vertical). Cada item í tem largura /{ ao longo do eixo z e
altura ai ao longo do eixo y (i = 1, . . . , m). Convencionámos que o canto inferior esquerdo

da faixa está na posição (0, 0) do nosso sistema de coordenadas.

y (altura)

(o,o)
x (largura)

Figura 4.1: Sistema de coordenadas

Desse modo, para especificar a posição de um item A na faixa, basta especificar a
posição do canto inferior esquerdo desse item em relação ao sistema de coordenadas.
Neste caso, por causa da restrição de ortogonalidade (veja Subseção 3.3.4), se (zk,?yk)
denota um tal canto esquerdo e as dimensões deste item são (Z{, ai), a região ocupada por
ele é dada por

'R# {(«, v) 1 «* $ « .$ «* + z: ' v* .ç y $ v* + ":}

Com essas convenções, definimos um empacotamento para o PEFB como sendo uma



36 AJgoritmos de Aproximação para Problemas de Empacotainento

coleção de itens p que satisfaz as seguintes propriedades:

(a) Para todo item ã em p, temos que 0 $ a;, $ Z, -- J{ e yi ;. 0;

(b) Para todo par de itens distintos {, .j em p, temos que 7zi n 7z.j = 0

Passamos agora a descrever os algoritmos NDFH e FFDH

4.3.1 O Algoritmo .Nezt .Fãt .Decreasing .Heíght

No NFDH, os itens são empacotados em níveis (camadas) horizontais dentro da faixa,
da esquerda para a direita. Vamos indexar os níveis, a partir de 1, de acordo com a ordem
em que forem criados (veja Figura 4.2). Denotaremos por t.j a posição correspondente ao
topo (posição mais alta) do nível J, e por w.j a largura utilizada no nível .j, ou seja, a
posição mais à direita ocupada por algum item empacotado neste nível. A altura de um
nível .j é a altura do item mais à esquerda desse nível.

O primeiro passo do NFDH consiste em colocar os itens em ordem decrescente de
altura. Em seguida, empacotamos o primeiro item, na ordem estabelecida, no canto
inferior esquerdo da faixa. Ao fazer isto, criamos o primeiro nível do empacotamento, que
terá nesse momento íi = ai e wl = Zt. Assim, a altura desse primeiro nível será al.

Observe que, devido à ordenação dos itens, ao empacotar um item {, sabemos que
sua altura é menor ou igual à altura de todos os níveis que foram criados anteriormente.
Dessa forma, ao tentar empacotar um item ã num nível já existente, somente precisamos
veriâcar se a largura disponível neste nível é maior ou igual à /í.

Coada item { seguinte é empacotado da seguinte maneira. Seja .j o último nível criado.
Se /{ + mj $ /,, ou seja, se o item á cabe no nível .j, empacotamos o item { na posição

(m.j, tj-i) da faixas e fazemos m.j = mj + Z{. Caso contrário, o item í não cabe no nível .j.
Precisamos então criar um novo níve! imediatamente acima do nível .j, fazendo .J = .j + l,
zoJ = Z, e tj :: Z.j-t + aí. Em seguida empacotamos o item { no canto inferior esquerdo

deste novo nível, ou seja, na posição (0, t.j-t) da faixa. Descrevemos a seguir o algoritmo
NFDH

Coffman ef aZ. ICGJT801 provaram que a razão de aproximação absoluta do NFDH
é igual a 3. Estes autores demonstraram também que NFDH(/) $ 2 0PT(/) -t a...,
onde a... é a maior altura dentre todos os itens, e ainda que esta razão de aproximação

2Empacotar o item i na posição (wj, tj-i) da faixa significa posicionar o item { dentro da faixa de
forma que o canto inferior esquerdo do item esteja na posição (mJ , IJ 1 ) da faixa.
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Algoritmo 4.4 Nexo Fit Decreasing Height (NFDH)
.Brztrada: Uma instância / = (-L, /, a) do PEFB, onde Z :

Saída: Uma solução para /

Ordene os itens em ordem decrescente de altura, obtendo
Faça .7 = 0, to =, mo = L.
Para { = ], até m

Se Z{ + mf > /.,
Faça J = .j + 1, mj = 0 e tj = tj-] + a{.

Empacote o item ã na posição (wj, t:j-i) e faça j = j
Devolva o elnpacotamento.

(Z«, . . . , Z«:) e / . . . ,««)

a] ? ... ? a.

/+ É preciso criar umnovo nível +/

+/{

assintótica é justa

Parece surpreendente que a razão de aproximação assintótica do NFDH seja igual à
razão de aproximação absoluta do NF. No entanto, fazendo uma análise mais profunda,
percebemos que o NFDH executa um procedimento bastante similar ao NF. Podemos
considerar os níveis criados no NFDH como sendo os bifes utilizados no NF. Dessa forma,
o NFDH empacota os itens nos bifes (níveis) da mesma forma que o NF. A diferença é que
os níveis produzidos pelo NFDH têm altura variada e nos bens a altura não é relevante.

4.3.2 O Algoritmo .First .Fát .Decreasãng neáght

Podemos obter um algoritmo para o PEFB com uma razão de aproximação assintótica
melhor que a do NFDH introduzindo uma modificação semelhante àquela que foi feita no
NF para se chegar ao FF. Suponha que tenham sido criados .j níveis. Ao empacotar o item
í, procuramos dentre os níveis existentes aquele de menor índice no qual cabe o item {, ou
seja, procuramos o !menor # tal que À; S; .j e mk + /{ .$ J.,. Se existir tal À;, empacotamos o

item í na posição (mk, tÀ;-:) da faixa e fazemos wÀ; = mk + Z{. Caso contrário, criamos um
novo nível, imediatamente acima do nível .j: fazemos .j = .J + 1, mj = /{, tj = Éj-i + ai,

e empacotamos o item { no canto inferior esquerdo deste novo nível. Este algoritmo é
chamado de F'ãrst f'ãt Z)ecreasáng HeígAt (FFDH).

A diferença básica entre os algoritmos NFDH e FFDH é que no primeiro tentamos em-
pacotar cada item somente no último nível que foi criado. Se isto não for possível, criamos
um novo nível, ignorando possíveis espaços restantes nos níveis criados anteriormente. Já
no FFDH, cada item é empacotado no nível de menor índice no qual ele caiba. Gom isto,
espaços remanescentes ein todos os níveis podem vir a ser aproveitados. A descrição do
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FFDH é dada a seguir

Algoritmo 4.5 First Fit Decreasing Height (FFDH)
.Entrada: Uma instância / =(L,Z,a) do PEFB, onde / =(Zi,...,/«) e / =(ai,...,a.)
Saída: Uma solução para ./

Ordene os itens em ordem decrescente de altura, obtendo ai ?
Faça .j = 0, to ::, mo = Z'.
Para ! -: ]. até m

Sejak=mãn({h O$h.É.j, Z:+.«h $ Z,}U{.j+i}).
Sek::.j+lfaça.j=.j+l,mj=0etj =tj-i +ai./+ Cri.ando um novo nível
Empacote o item í na posição (mj, tj-l) e faça mj = toj + zà.

Devolva o empacotamento.

;. a..

#/

Assim como o FF e o FFD, os algoritmos NFDH e FFDH têm complexidade de tempo
O(7n logra). Analogamente ao que ocorre para o NFDH e o FF, a razão de aproximação
assintótica do FFDH é igual à do FF. CoRman ef a/. ICGJT801 provaram que FFDH(/) $
K OPT(/) + a«-, para toda instância / do PEFB, sendo que esta razão de aproximação
assintótica é justa. Sabe-se ainda que a razão de aproximação absoluta do FFDH é igual a
2,7. Estes autores mostraram também que, se todos os itens da instâncias / são quadrados,
FFDH(/) $ 8 OPT(/) + l e que esta razão de aproximação assintótica também é justa.
Ademais, se os itens têm largura pequena em relação à largura da faixa, mais precisamente,
se Z{ $ { (ã = 1, . . . , m), então a razão de aproximação assintótica do FFDH é 4i#

A Figura 4.2 mostra as soluções encontradas pelo NFDH e pelo FFDH para uma mesma
instância. Os níveis são as regiões delimitadas por duas linhas pontilhadas consecutivas.
A numeração indica a ordem em que os itens foram empacotados.

Existem ainda outros algoritmos para o PEFB, como por exemplo os algoritmos Sp/ãt
F'ãt (SF), .A4dzed .A/gorãfãm (MA) e Up--Doam (UD). Estes três algoritmos se diferenciam
do NFDH e do FFDH por produzir empacotamentos que não necessariamente estão es-
truturados em níveis. Em particular, o algoritmo UD pode produzir empacotamentos não
guilhotináveis.

O algoritmo SF foi proposto por Coffman ef a/. ICGJT801 e sabe-se que SF(/) $
$ OPT(/) + 2a«-. Além disso, se todos os itens têm largura menor que +, então
SF(/) $ É:n- OPT(/) + 2. O algoritmo MA foi proposto por Golan IGo1811, que pro-
vou a seguinte desigualdade: MA(/) .É } OPT(/) + ]lg-a«-. O algoritmo UD foi proposto
por Baker, Brown e Katseff IBBK811, os quais provaram que UD(/) $ 5 OPT(/) + ma«-.
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(a) Solução do NFDH (b) Solução do FFDH

Figura 4.2: Exemplos de solução do NFDH e do FFDH

Estes autores mostraram ainda que a razão de aproximação assintótica de seus respectivos
algoritmos, aqui apresentadas, são justas.

Os algoritmos que citamos para o PEFB (NFDH, FFDH, SF, MA e UD) são todos
o.#-Zune. Csirik e Woeginger ICiW971 desenvolveram um algoritmo on-/ãne para o PEFB,
chamado de SHELFHÀ,,,, que empacota os itens em níveis e cuja razão de aproximação
assintótica pode ser tornar tão próxima de 1,691 quanto se queira, dependendo dos valores
de M e p. Estes autores demonstraram também que qualquer algoritmo on-/ãne para o
PEFB, baseado em níveis, tem que ter razão de aproximação assintótica maior ou igual a
1.691

Brown, Baker e KatseR IBBK821 mostraram que qualquer algoritmo on-/{ne para o
PEFB tem que ter razão de aproximação absoluta maior ou igual a 2. São conhecidos
algoritmos de aproximação para o PEFB com razão de aproximação absoluta igual a 2
ISch94, Ste971, mas estes algoritmos são do tipo o.F-/ine.

Recentemente, Kenyon e Rémila IKR001 apresentaram um FPAAS para o PEFB. Su-
pondo que nenhum iten:t tem altura maior que 1, eles provaram que para cada c > 0
existe um algoritmo KR. que é polinomial em 1: e no tamanho da instância / tal que
KR.(/) $ (1 +d OPT(/) + O($). Por exemplo, se ( = }, Ã'R. tem razão de aproximação
assintótica igual à do algoritmo UD, no entanto a constante aditivo é 16. Além disso.
/T.R. requer tempo O(rz(log n)c''polylog(c) + (logo rt)c':'polylog(c). Esta complexidade
de tempo e a constante aditivo associada à razão de aproximação deixam claro que este
FPAAS não é mais vantajoso, em aplicações práticas, que os algoritinos para o PEFB
vistos nesta seção.
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Existem também algoritmos de aproximação para a variante do PEFB na qual os itens
podem sofrer rotações. Chamaremos tal variante de PEFB'. Miyazawa IMiy971 propôs os
algoritmos On-Jíne Strãp Packãng us ng Rofatíons (OSPR) e Strãp Pack ng sáng -Rotatíons
(SPR) para o PEFB'. O primeiro é um algoritmo on-fine cuja razão de aproximação
assintótica pode ser tão próxima de 1,75 quanto se queira. Já o algoritmo (Z#-/ãne SPR
possui razão de aproximação assintótica aproximadamente igua] a 1,6]-23.

Miyazawa IMiy97j desenvolveu também outros dois algoritmos de aproximação para a
variante do PEFB' onde todos os itens têm largura menor ou igual a + (k fixo). Um destes
algoritmos é on-/íne e sua razão de aproximação assintótica pode ser tão próxima de 41gJ
quanto se queira. O outro algoritmo é on-/ãne e sua razão de aproximação assintótica é
igual a 8#

4.4 O Algoritmo .Z?3/brio .Fárst .Fát

Passamos a abordar o algoritmo -H3/brio F'írst F'it (HFF), proposto por Chung, Garey
e Johnson ICGJ82j. O HFF encontra soluções aproximadas para o problema de corte de
estoque bidimensional binário (PCEB2). Vejamos novamente a definição do PCEB2: dada
uma quantidade ilimitada de placas retangulares de !argura É e altura ,4, e uma lista de
rrz itens retangulares, cada item { com largura Z{ $ L, altura a{ $ .4 e demanda igual a
1, queremos determinar como produzir uma unidade de cada item ã utilizando o menor
número possível de placas. Além disso, não é permitido que os itens sofram rotações.

O HFF foi proposto para o problema de en-tpacotamento bidimensional binários. Con-
forme discutidos na Seção 3.3, cortar uma placa de maneira a produzir itens de uma lista
equivale a empacotar itens da lista dentro da placa. Portanto, em conformidade com a
terminologia mais comumente adorada, descreveremos o HFF como sendo um algoritmo
para empacotar os itens dentro das placas.

Representaremos um padrão de empacotamento (ou corte) bidimensional utilizando
as mesmas convenções adotadas para represelttar um empacotamento para o PEFB (veja
Seção 4.3), acrescentando apenas a restrição de que os itens devem ser empacotados na
placa de maneira que não ultrapassem seu lado superior. Formalmente, um padrão de
empacotamento bidimensional é uma coleção de itens p que satisfaz as seguintes proprie-
dades

(a) Para todo item { em p, temos clue 0 $ zí $ L -- /í e 0 .$ Z/{ $ ''! -- ai(o canto

3Este problema é análogo ao PCEB2.
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inferior esquerdo do item { está na posição (/i, yi) da placa)l

(bl Para todo par de itens distintos í, .j em p, temos clue 7zí n 7z.j = ü

O HFF utiliza a seguinte estratégia: primeiramente, os itens são empacotados numa
faixa de largura L utilizando-se o algoritmo FFDH. Suponha que o FFDH tenha produzido
k níveis sendo Àj a altura do nível .j (.j = 1, . . . , k). Utilizamos em seguida o algoritmo
FFD para resolver a instância do PEBB onde os bens têm comprimento -Á e cada item .j
tem comprimento /zj (.j = 1, . . . , A). Isto equivale a empacotar os níveis produzidos pelo

FFDH nas placas utilizando o algoritmo FFD.

Algoritmo 4.6 Hybrid First Fit (HFF)
.Entrada: Uma instância / =(-L,Á,Z,a) do PCEB2, onde Z =(JI,. . ., Z«.) e

« - («:, . . . , «.).

Saída: Uma solução para /

Execute o FFDH com parâmetros -L,/ =(ZI, . . . , /m),a =(al, . . . , a.), obtendo um empa-

cotamento com Ã; níveis, onde cada nível .j tem altura h:j (.j = 1, . . . , A).

Execute o FFD com parâmetros .A,/ = (hl, . . . ,hk), obtendo um empacotamento que

utiliza .j bãms.

Empacote os X; níveis produzidos pelo FFDH em .j placas, conforme a solução produzida
peloFFD.
Devolva o empacotamento

É fácil perceber que o HFF tem complexidade de tempo O(7n logm}). Chung, Garey e
Johnson ICGJ821, provaram que HFF(/) $ Ç OPT(/) + 5. No entanto, eles não conse-
guiram provar que a razão de aproximação assintótica f deste algoritmo é justa. Sabe-se
porém que 2, 022 = :li $ R#rJ;. $ i7 :: 2, 125. Recentemente, Claprara ICap021 mostrou
que a razão de aproximação assintótica do HFF é menor ou igual a #- x 17 H 2, 077. Isto
responde a questão levantada por Chung, Garey e Johnson sobre a possibilidade de se pro-
var que a razão de aproximação assintótica do HFF é igual à multiplicação das razões de
aproximação assintótica dos algoritmos FFD e FFDH, que o HFF utiliza como sub-rotina

e que possuem razão de aproximação assintótica igual a ? e ÍÕ, respectivamente.

Observe ainda que o HFF produz apenas padrões guilhotináveis 4. Dessa forma, o HFF
também pode ser utilizado para resolver o problema de corte de guilhotina bidimensional

4Um padrão produzido pelo HFF pode ser guilhotinado em 3 estágios: o primeiro estágio (horizontal)
serve para separar os níveis, o segundo para separar os itens dentro de cada nível e o terceiro estágio para
separar os itens de regiões desperdiçadas acima deles.
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binário (PCGB2). Além disso, por usar o FFDH e o FFD como sub-rotina, o lIFF é um
algoritmo o.#-Jáne.

Existem ainda outros algoritmos de aproximação para o PCEB2. Um deles é o al-
goritmo -Hybrád .NezZ F'Ít (HNF). Dada uma instância do PCEB2, denotemos por /«.-

e cz.., a maior largura e a maior altura dentre todos os itens, respectivamente. Frenk
e Galambos IFG871 demonstraram ser válida uma desigualdades que fornece a razão de
aproximação assintótica do HNF em função de Zm., e a..,. Por exemplo, se 1 < Z.., $ }
e IÍ < a.., $ {, a razão de aproximação assintótica do HNF é aproximadamente ].,644.
No caso geral, a razão de aproximação assintótica do HNF é aproximadamente 3,382,
sendo que esta razão é justa.

Tanto o HFF quanto o HNF são algoritmos o#-Jade. Foram propostos diversos algo-
ritmos om-Jãne para o PCEB2. Podemos citar o algoritmo proposto por Coppersmith e
Raghavan ICR891 que possui razão de aproximação assintótica não maior que 3,25, e os
algoritmos desenvolvidos por Li e Cheng ILC90al e Csirik e van Vliet ICV931, que possuem
razão de aproximação assintótica igual a 2,86. Sabe-se ainda que qualquer algoritmo on-
line para o PCEB2 tem que ter razão de aproximação assintótica maior ou igual a 1,907
IBvW961.

Caprara ICap021 observou que o FPAAS proposto por Kenyon e Rémila IKR001 para
o PEFB, fornece algoritmos para o PCEB2 com razão de aproximação assintótica 2 + €
(c > 0). No entanto, os padrões produzidos podem não ser guilhotináveis. Caprara, Lodo
e Monacci ICLM021 desenvolveram um PIAS para a variante do PCEB2 onde os padrões
devem ser guilhotináveis em dois estágios.

Existem também algoritmos de aproximação para a variante do PCIEB2 na qual os itens
podem sofrer rotações. Tal variante será chamada de PCEB;. Miyazawa IMiy971 propôs
os algoritmos On-/{ne -Bãdãmens ona/ Packãng (OBI) e .BãdãmensãonaZ Packãng (BIJ;,.) para

o PCEB;. O algoritmo OBI é uma adaptação do algoritmo proposto por Coppersmith e
Raghavan ICR891 para o PCEB2 e possui razão de aproximação assintótica igual a 3,25.
A razão de aproximação assintótica do algoritmo (o.Ü-/ãne) Blk,. pode ser tão próxima
de 2,639 quanto se queira. O algoritmo Blk,. utiliza o PIAS de Fernandez de la Vega e
Lueker IFL811 como sub-rotina e sua implementação não é trivial.

Uma outra variante do PCEB2 que tem sido estudada é o problema de empacota-
mento de quadrados em quadrados binário (PEQB). Recentemente, l<ohayakawa, Miya-
zawa, Raghavan e Wakabayashi IKMRWOll apresentaram um algoritino de aproximação

5 Para entender tal desigualdade precisaríamos introduzir várias definições. Por brevidade, decidimos
não transcrevê-la.
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para problema de empacotamento de cubos N-dimensionar. Estes autores mostraram) que

tal algoritmo têm razão de aproximação assintótica tão próxima de 2 -- ('yv quanto se
queira. Para o caso bidimensional, a razão de aproximação assintótica deste algoritmo é
de aproximadamente 1,555, sendo esta a melhor razão conhecida até o momento.

Diversos pesquisadores têm feito análises probabilísticas de vários dos algoritmos que
citamos neste capítulo IOMW84, CGF+86, CLR88, CJSW97, FvR97, CCG+021. Para al-
guns deles foram determinadas razões de aproximação esperadas. Detalhes a este respeito
podem ser encontradas nas referências fornecidas.

Na Tabela 4.1 apresentamos uma lista contendo a maior parte dos a]goritmos e es-
quemas de aproximação que citamos neste capítulo, indicando o problema para o qual
foram desenvolvidos, a razão de aproximação (a), a constante aditiva (#) e as principais
referências bibliográficas relacionadas com cada algoritmo.



Tabela 4.1: Alguns algoritmos e esquemas de aproximação para problemas de empaco-
tamento bidimensional.

Algoritmo Problema Tipo   # Referência

NF PEBB on-fine 2   IJoh731
FF PEBB on-/áne 1,7 l IJoh73, GGJY761
BF PEBB on-Jáne 1,7 2 IJnu+741
NFD PEBB ,$- ti«» e 1,691. 3 lnc8íl
FFD PEBB )$- ti«- e 1,222.. l IJoh73, Yue911
BFD PEBB ,$- ti«- e 1,222. 4 IJDU+741
MFFD PEBB )$- ti«» e 1,1833... $ [JG85]
FL. PEBB ,$- ti«e 1+( L [FL81, CGJ97]
KK PEBB )$- ti«. e l 0(1og: 0PT(r)) [KK82]
NFDH PEFB )jl- ti«» e 2 (Zmaz [CGJT80]
FFDH PEFB )$- ti«» e 1,7   [CGJT80]
SHELFHm,p PEFB on- cine x 1.69]. á [CW97]
SF PEFB )$- 1i«e 1,5 2a... [CGJT80]
MA PEFB )$- \i«e 1,333. B-am., IGo1811
UD PEFB )$- ti'« e 1,25 fam., [BBK81]
KR. PEFB )$- \i«- e   o($) [KROO]
OSPR PEFB' on-fine x 1,75. 1--p [Miy97]
SPR PEFB' ,$- 1i'« e 1.6123. 4a... [Miy97]
HNF PCEB2 ,$- 1i'« e 3.382 9 [FG87]
HFF PCEB2 )$- ti«. e 2,077... ? ICGJ82, Cap021
OBI PCEB; on-/{ne 3,25 10 [Miy97]
Blk,. PCEB; )$- ti'« e x 2. 639 . o(k + +) [Miy97]



CAPÍTULO 5

]'povos -A-lgoritmos de Aproximação

5.1 Introdução

Neste capítulo, propomos algoritmos de aproximação para o problema de corte de
estoque bidimensional com demandas (PCED2). Relembremos a de6nição deste problema:
dada uma quantidade ilimitada de placas retangulares de largura -L e altura .A, e uma lista
de m itens retangulares, cada item á com largura Z{ .$ L, altura ai $ -4 e demanda d{,
queremos determinar como empacotar d{ cópias de cada item í da lista utilizando o menor
número possível de placas.

Apresentaremos também um algoritmo de aproximação para a variante do PCED2 onde
todas as placas e itens são quadrados, que é chamada de problema de empacotamento
de quadrados eln quadrados com demandas (PEQD). Até onde sabemos, esses são os
primeiros algoritmos de aproximação propostos para estes problemas.

Finalmente, propomos um algoritmo de aproximação bastante simples para a variante
do PCED2 na qual rotações são permitidas e todos os itens possuem demanda igual a
1, e que é chamada de problema de corte de estoque bidimensional binário com rotações
(PCEB;).

Na Seção 4.4 apresentamos diversos algoritmos de aproximação para o PCEB2, tais
como o HFF e o HNF. Podemos transformar uma instância do PCED2 numa instância do
PCEB2 simplesmente substituindo cada item { com demanda d{ por dí cópias do item í.
Por exemplo, a instância(L = 10, a = 8, / = {3, 2, 4}, a = {2, 5, 1}, d =Í5, 1, 8}) do
PCED2 seria transformada na seguinte instância do PCEB2: (L = 10, Á = 8, / = {3, 3,
3, 3, 3, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4}, a:: {2, 2, 2, 2, 2, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}).

No entanto, essa transfonnação pode levar uma instância / do PCED2 de tamanho

45



46 Novos AJgoritmos de Aproximação

m a uma instância /' do PCEB2 de tamanho exponencial em m. Dessa forma, o HFF
levaria tempo exponencial em m para resolver /'. Consequentemente um algoritmo para o
PCGDu que realiza a transformação indicada no parágrafo anterior e aplica o HFF não é
um algoritmo de aproximação para o PCED2. Na verdade, todo algoritmo para o PCED2
que realize pelo menos uma operação para cada retângulo empacotado necessariamente
vai requerer tempo exponencial em relação ao tamanho da instância, no pior caso.

Assim, ao projetar um algoritmo para o PCED2, temos que ter cuidado também com
a representação da resposta gerada pelo algoritmo. Dada uma instância do PCED2 com
m itens, podemos precisar de uma quantidade de placas exponencial em m. Ainda que
precisemos gastar uma quantidade limitada de memória para representar cada placa usada
no empacotamento, podemos precisar de uma quantidade exponencial de memória para
representar a solução. Consequentemente, o algoritmo levaria tempo exponencial apenas
para escrever a resposta.

Dessa forma, para descrever eficientemente uma solução para uma instância do PCED2,
precisamos nos limitar a uma quantidade polinomial de padrões e especificar a quantidade
de vezes que cada padrão deve ser utilizado. Mas isto ainda não é suficiente. Observe que,
se as dimensões dos itens forem muito pequenas em relação às dimensões das placas, num
padrão poderemos ter uma quantidade exponencial de retângulos. Se, ao descrever um
padrão, precisarmos gastar uma quantidade qualquer de memória para representar cada
item contido no padrão, poderemos precisar de uma quantidade exponencial de memória
para representar o padrão, e então o algoritmo precisaria de tempo exponencial.

Portanto, se desejamos obter um algoritmo polinomial para o PCED2 temos que:

(a) utilizar uma quantidade polinomial de padrões (e especificar a quantidade de vezes
que cada padrão deve ser utilizado).

(b) representar cada padrão com uma quantidade polinomial de memória

Para atender estes dois requisitos faremos uso de padrões homogêneos. É deste assunto
que trata a próxima seção.

5.2 Utilizando Padrões Homogêneos

Dizemos que um padrão é Aomogêneo se ele contém apenas itens de mesmas dimensões.

Denotamos por .H(1,, .4, Z, a, d) o padrão homogêneo contendo d cópias de um item de lar-
gura Z e altura a numa placa de largura Z, e altura .4. Claramente, para que H(L, .4, Z, a, d)



5.2 Utilizando Padrões Homogêneos

seja factível é preciso que / $ J.,, a $ À e d $ 1+] 1tJ. Padrões que obedecem tais res-
trições serão chamados de uiáueás. Em geral, estaremos sempre nos referindo a padrões
viáveis.

Enlpacotamos os itens em -H(-L, .4, Z, a, d) da seguinte maneira. Fazemos z = 1+J , para
.j variando de 0 até d -- 1, empacotanlos a .j-ésima cópia do item na posição (J(.j mod #),
a[Z-J ). Observe que o empacotamento terá [13] níveis, cada nível contendo z itens (exceto
possivelmente o último). Um exemplo do resultado deste procedimento é ilustrado peia
Figura 5.1 na qual é exibido o H(34, 21, 8, 6, 10). Note que este padrão é guilhotinável.

Figura 5.1: -H(34, 21,8,6, 10)

Podemos representar padrões da forma -H(L, .d, /, a, d) com uma quantidade de me-
mória polínomial, visto que as posições dos retângulos no padrão não precisam ser ar-
mazenadas já que podem ser calculadas de acordo com o procedimento que acabamos de
descrever. Ademais, tais padrões são guilhotináveis. Sendo assim, o PCED2H também
resolve o problema de corte de guilhotina bidimensional com demandas (PCGD2).

A seguir descrevemos o algoritmo de aproximação PCED2, que é baseado na utilização
de padrões homogêneos e que resolve o PCED2.

Podemos relacionar o valor da solução encontrada pelo algoritmo PCIED2H com o
valor de uma solução ótima. Antes, vejamos algumas definições. Seja P' um padrão de
empacotamento bidimensional. Denotamos por H(P') a soma das áreas dos itens contidos
no padrão 7', ou seja, a área aproveitada i:lo padrão P. Denotam-Los por .D(P) a área
desperdiçada no padrão P

Chamamos de padrões homogêneos maa;ímans os padrões honlogêi:teos que contêm a
maior quantidade possível de cópias do item. Observe que .H(1,, .4, Z, a, ]l'] I''!J)) é um
padrão maxiillal.
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.Entrada: Uma instância / = (-L, -A, Z, a, d) do PCEDe, onde Z = (/i, . . . , Z,,,),
« . . . ,«.) e d (d-, . . . ,d.).

Saída: Uma solução para /

[ Para, { :: ]. até m

i.i «: - IfJ, z/. - l:J ' ;: - l;hJ.
1.2 Se z{ > 0 então empacote z Z/ízi cópias do item { utilizando zí vezes o padrão

H(-L, .4, Z:, ":, «;3/:) .

1.3 Se d{ > z yizÍ então empacote d{ -- ziyizi cópias do item { utilizando uma vez o
padrão -H(L, .4, Zi, ai, d{ -- zíZ/íz{).

2 Devolva o empacotamento.

Lema 5.2.1 Seja P' o padrão uíáue/ -H(Z,-A, J, a, [#J ltJ). .Então .Á(7') > if

Prova. Note que l+JZ > (+ -- 1)Z > L -- Z. Ademais, l+JZ ? Z. Dessa forma, 2l+JZ >
L -- / + / = Z.,, logo l+J/ > 1. Analogamente, I''ija > ''1. Disto decorre qlte:

'',,-;«l ll l - l+l'l:l«;Íl-v
Dessa forma, os padrões (maximais) utilizados no passo 1.2 do algoritmo PCEDaH

aproveitam pelo menos } da área da placa. Já a área aproveitada nos padrões utilizados no
passo 1.3 (não-maximais), ainda que não-nula, não nos fornece uma garantia de ocupação
relativamente à área da placa. Baseados nestas observações, podemos concluir o seguinte
resultado.

Teorema 5.2.2 PCED2H(/) $ 4 0PT(/) + n}, para toda instância / do PC.E-D2

IE)rova. Observe que a solução encontrada pelo PCED2H utiliza no máximo m padrões
não-maximais. Disto decorre que:

pc-:-H $ E ;, -* « - E ""' -* . . Ê *.«p'Ü, .", '* «:, «:«N;: .... . .
!Z Z 2

4 E 4l:f + m $ 4 0p'ro) + «.
Z



5.3 Utilizando Padrões gemi-homogêneos

H

Pelo Teorema 5.2.2 percebemos que o valor da solução produzida pelo PCEDeH pode
ser bem distante do valor de uma solução ótima. Considere a seguinte família de instâncias:
m itens, todos eles com largura e altura (distintas) menores que l e denaanda igual a 1, e
placas de largura e altura n}. Claramente é possível empacotar todos os itens utilizando
uma única placa. No entanto, o algoritmo PCIED2H produz uma solução de valor m. Para
uma instância / desta família, lim.q. ]l:11:nD,n(/) . OO

Isto significa que o algoritmo PCED2H pode produzir uma solução de valor infini-
tamente maior que o valor de uma solução ótima. Na seção seguinte introduzimos os
conceitos de bloco homogêneo e de padrão semi-homogêneo e mostramos como utiliza-los
para produzir um algoritmo de aproximação para o PCED2 com razão de aproximação
absoluta igual a 4.

5.3 Utilizando Padrões Semi-homogêneos

Dado um padrão de empacotamento bidimensional, chamamos de b/ocos /zomogêneos

um retângulo minimal que contém todos os itens de mesmas dimensões dentro do padrão.
Dizemos que um padrão de empacotamento bidimensional é será-Aomogêneo se os blocos
homogêneos contidos no padrão não se sobrepõem. Na Figura 5.2 temos à esquerda um
padrão semi-homogêneo (a) e à direita um padrão que não é semi-homogéneo (b).

(l ] , lO) (8,10)

( ] l ,lO) (8,10)

(.) (b)

Figura 5.2: Unl padrão semi-homogéneo e um padrão que não é semi-homogêneo

Observe que num padrão semi-homogéneo, cada bloco homogéneo é equivalente a um
padrão homogéneo. Sendo assim, cada bloco hoillogêneo pode ser descrito com uma

 

(ll,lO) (8,10)

(8,10) (] l , lO) (8,10)
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quantidade de memória polinomial. Ademais, a quantidade de blocos homogêneos num
padrão gemi-homogéneo é limitada por m, a quantidade de itens. Portanto, um padrão
gemi-homogéneo também pode ser descrito com uma quantidade de memória polinomial.

Propomos a seguir um algoritmo de aproximação para o PCED2 que utiliza padrões
homogêneos e gemi-homogêneos. A idéia básica deste algoritmo é primeiramente utilizar
padrões homogêneos que aproveitam pelo menos } da área da placa. A seguir, para
cada item cuja demanda não tenha sido totalmente atendida com os padrões homogêneos,
utilizamos no máximo 2 blocos homogêneos. Finalmente, estes blocos homogêneos são
empacotados nas placas utilizando-se o algoritmo HFF, descrito na Seção 4.4. Note que
teremos no máximo 2m blocos homogêneos. Isto garante que o HFF vai requerer tempo
polinomial em m.

Algoritmo 5.2 PCED2SH
.Entrada: Uma instância / =(Z,,Á, Z, a,d) do PCED2, onde / =(ZI,. . . ,Z.),

« . . . ,«.) e d (d:, . . . ,d«).

Saída: Uma solução para /

1 n = 0.
2 Para i :: l até m

2.í «. - ]íi, y. - ]Ê] ' ;: - rihJ
2.2 Se zt > 0 então empacote zíyízí cópias do item á utilizando zi vezes o padrão

H ÇL . A . l,i. ai . =i'Õ.
2.3 al = di -- ziyizi.
2.4 Se Zia al ;. Zf então empacote d; cópias do item { utilizando uma vez o padrão

x(.L, .A, z: , «: , al) .
2.5 Se d; > o e.Z a d < Éf

2.5.i v{ « zl: ", ' -l.
2.5.2 Se ziZ/l < al então n = n + 1, ZI, = /{(d; -- ziyÍ) e al: = ai.

3 Se rz > 0 então resolva a instância /' =(-L, A, Z' =(Z{, . . . , il:), a' =(al,
algoritmo HFF

4 Devolva o empacotamento.

, «:)) ..« .

Vamos agora mostrar que a razão de aproximação absoluta do PCED2SH é 4

Teorema 5.3.1 PCED2SH(-r) $ 4 0PT(/), para loja ínstórzcáa / do PaE.Du.

Prova. Seja PCED2SH(/) = #. Vamos dividir a prova ein dois casos, dependendo do
valor de n ao anal da execução do algoritnlo PCEDeSH.
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Caso ]-: n = 0. Neste caso, o algoritmo HFF não é utilizado, e todos os padrões
utilizados na solução são definidos nos passos 2.2 e 2.4 do PCED2SH. Pelo Lema 5.2.1, os
padrões utilizados no passo 2.2 do algoritmo PCED2SH aproveitam pelo menos 4- da área
da placa. Claramente, isto também é válido para os padrões utilizados no passo 2.4 do
PCED2SH. Dessa forma, }l:l=: / aidí 2 !!$4. Disto decorre que,

PCED,SnH - k - Ú&y $ 'EZI.k!& $ ; OPT(-'')

Claso 2: n > 0. Primeiramente observamos que n $ 2m, e portanto o HFF aplicado à
instância /' requer tempo polinomial em m.

Vamos considerar as placas utilizadas pelo HFF indexadas de l a r, conforme a ordem
em que começaram a ser aproveitadas. Para facilitar a compreensão da prova, dividiremos
este caso em 2 subcasos.

Subcaso 2.1: r .$ 3. Então, )l.í::: J a dí > (!!=:li)!a. Observe que,

",.',:l:d''l (A - «)-LÀ> 4LJ

Como OPT(/) é inteiro, temos que

OPT(/) ? *::T*,:V*«-T»;- pcED:sn( -r )

Subcaso 2.2: r ? 4. Vamos considerar os níveis produzidos no HFF indexados de l a t,
conforme a ordem em que foram criados. Seja hi a altura do nível {, .4{ a área aproveitada
no nível á, ó{ a largura do nível í, e c{ a largura do primeiro item de /' contido no nível í
(o item mais à esquerda). Vamos mostrar que a seguinte desigualdade é válida.

É ':«:~; » a-P. (5.1)

Note que, para l $ ã < .j .$ t, temos que bi + c.í > Z, e Ai ? h.. Consequentemente,
para l $ { < .j $ t,

.4{ + H.í > hlb + hjcJ- hiÇbi -\- cjb '> hjl
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Seja s.j a soma das alturas dos níveis contidos na placa .j. Note que, para l $ .j < r,
temos que sj > {. Portanto,

2.4t+ + 2.At > .4t + h21, + + A.-L + H. > (h, + -+ hÕL-+ htl

? L 1>.: s:f + h.-L a. !r(' - 2) + s,Z' + h*-L 2 4f(r - 2) + 2A.z.
J

Se /z. 2 '! então 2ht.L ? if, e portanto, 2l:l.: -4{ > IP(r -- 1), ou seja, a área

aproveitada nas placas utilizadas pelo HFF é maior que (r -- l)LH e portanto (5.1) é
válida.

Suponha agora que Ãt < #. Portanto, para l $ .j < r, temos que sj >

decorre que,
Disto

+2Á.> (/,,+ + h.)z' ? L }: ;j > i!:qa(' - 2) + ',-L
j-2 '

'zra Qr4 ZI,4 Z.,'t 'tra ra
> =t=(" - í) - --i- 2: :-i-(" - 1) + -:f (" - i) - =1= ? -:r(' - i)

Novamente, concluímos que (5.1) é válida. Sejam ./ = {{ d; = 0 ou (dl >
0 e ZÍaíd; ? Zf)} e R = {e 1 al > 0 e Ziaid; < ;Éf)}. Cada um dos itens { C J
tem sua demanda d{ atendida pelas placas utilizadas nos passos 2.2 e/ou 2.3. Por outro
lado, cada um dos itens { C 'R tem sua demanda di = zíz/izí + al atendida pelas zí placas
utilizadas no passo 2.2 (se z{ > 0) mais as placas adicionais utilizadas pelo algoritmo HFF

Assim, as k--r placas geradas nos passos 2.3 e 2.3 atendem completamente as demandas

d{ dos itens { c .7 e parte das demandas (precisamente zÍyízj) dos itens á C R. Como
essas placas têm pelo menos } de sua área ocupada, segue que

',«,~,* ::":";«:;::«
Íe./ ÍeR '
E (5.2)

Como o algoritmo HFF utiliza z placas para atender as demandas restantes al dos
itens í C 7Z, temos que )ll::.n Zia,dl = >1:1.. '4í, e portanto, pela desigualdade (5.1),
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E ':«,~; ::» k--.;WE (5 3)

Usando (5.2) e (5.3) temos que

p"":s-W-:-" -*k -álU!:-PU...:..0'U l«

Ú 1:,:«: : *- x':":":":;: ' x':«:-;l - á IE':«:': -- x':«:'":«:.: -- 'ol

m EZ:«:a:+ iç 4EZI.ll4 -* is 4 0PTu+ l.
2

Como PCED2SH(/) e OPT(/) são inteiros, temos que PCED2SH(/) $ 4 0PT(/)

É fácil perceber que a razão de aproximação absoluta estabelecida pelo Teorema 5.3.1 é
justa. Considere a seguinte família de instâncias /l,, do PCED2, definida para m múltiplo
de 4: -L = A = 2"l Jí = a = 2i'i e di = 22"'2i(á = 1,. ..,?n). Para cada item {, o

algoritmo PCED2SH vai utilizar, no passo 2.4, um padrão //(2", 2", 2i'i, 2i'i, 22"'2{).
A solução produzida pelo PCED2SH terá então valor m. Note que podemos empacotar
as 22''2{ cópias de cada item i utilizando um quadrado de lado 2"'t, sem que haja
desperdício de área. Sendo assim, a solução ótima para as instâncias dessa família tem
valor T. Na Figura 5.3 indicamos em (a) a solução produzida pelo algoritmo PCED2SH,
e em (b) uma solução ótima para a instância /4.

5.4 Empacotando Quadrados em Quadrados

É possível utilizar o algoritmo PCED2SH para resolver un-la variante do PCED2 que
chamaremos de problema de empacotamento de quadrados enl quadrados com demandas
(PEQD). Numa instância do PEQD os itens e as placas são quadrados. Cada item ã tem
lado ZÍ e demanda di e as placas têm lado -L. Observe que o PEQD é um caso particular
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(a) Solução do PCED2SH (b) Uma solução ótima

Figura 5.3: Exemplo de solução do PCIED2SH

do PCED2. A família de instâncias que exibimos no final da Seção 5.3 é constituída
somente de quadrados, portanto a razão de aproximação absoluta do PCED2SH para
resolver instâncias do PEQD também é justa.

Podemos introduzir algumas modificações no algoritmo PCED2SH de modo a obter um
algoritmo para o PEQD com razão de aproximação melhor que 4. Desta vez, objetivamos

que a área ocupada em cada placa (com exceção de algumas delas) seja pelo menos :!#l!
Neste caso, as alterações consistem em trocar a condição do passo 2.4 para /fa; ? 4#l:. No
passo 2.5, quando zl?al < í!#! , definimos os itens da instância /' de forma que suas larguras
e alturas sejam menores ou iguais a #. Por exemplo, dada uma instância / com L = 59, a
Figura 5.4 mostra os itens da instancia /' correspondente que seriam criados por um item
de lado Zi :: 10 e demanda ai = 15. Observe que todos esses 6 itens de /' teriam largura
e altura menor que {. A seguir descrevemos a adaptação do algoritmo PCED2SH para o
pnQD

Observe que, para um valor fixo de {, as condições dos passos 2.5.2 e 2.5.3 não podem
ser ambas satisfeitas. Portanto, para cada item de / teremos no máximo 9 itens em /' l
Isto garante que o HFF pode resolver /' em tempo polinomial em nz.

l Na verdade, uma análise cuidadosa do algoritmo nos permite concluir que para cada item de / teremos
no máximo 7 itens em /'
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Algoritmo 5.3 PEQDSH
Entrai'z: Uma instância / =(-L,Z, d) do PEQD, onde / =(/i,. . ., Z.) e d =(dl,.. ., d«)
Saída: Uma solução para /.

1 m :: ].
2 Para { = ]. até m

2.1 zí = 1.ÍIJ e z{ = l$J.
2.2 Se z{ > 0 então empacote z: zi cópias do item á utilizando z{ vezes o padrão

H ÇL . L . l,i, li. e).
2.3 al = d! -- z?zi

2.4 Se Z?d 2 4 ! elnpacote d; cópias do item á utilizando o padrão -H(L, Á, Zi, ai, d;)
2.5 Se al > 0 e.Z2d; < 1 1:

2.5.i g/; - l:J.
2.5.2 Se Z/; > 0 e /izi ? e /{yÍ ? {

2.5.2.1 Z], = /1. .l = Zir?], a: = a]..+: = /ir%'], n = n+ 2.

2.5.2.2 J], = /1.+: = Zir?] , al. = al.+: = Z{ ly-J , n = n + 2.
2.5.2.3 Se z{ -- 2rt] > 0

2.5.2.3.1 Z], = /1.. . = Z{(gi -- 2r?]), a;, = Zjry'], al.+. = Zíl#J , n= n+ 2.

2.5.3 Se y; > 0 e /{zi ? { e /iZ/; < {
2.5.3.]- /]. = Z],+: = /írt] , al: = al..t. = /i, zz = n + 2.
2.5.3.2 Se z{ -- 2rf] > 0

2.5.3.2.1 /: - 2Ff]), «l. n + l.
2.5.4 Se zíy; < d;

2.5-4.1 Se /{(d; -- ziy{) 2 -9
2.5.4.1.1 ZI.::/'+i::ZÍr- a'::a'ti 'Z{, n= iz+2.
2.5.4.1.2 Se zj -- 2F!!Í=]1:iÜ] > 0

2.s.4.i.2.i/]. -2FIL-Ía]),«l. «+,.
2.5.4.2 Se l{(d; -- zi3/;) < {

2.5.4.2.1 Z; - z.yl), «l, n
3 n = n -- l

4 Se n > 0, resolva a instância /' =(L,L, Z' =(/Í, . . ., ZI.), a' =(al, . . . , al:)) com o
,]Qn«it«.n nF'F'

5 Devolva o empacotamento.

Os itelas da instancia / com lado n-maior que + têm sua demanda atendida no passo 2.2.
Portanto, todos os itens de / que dão origem a itens de /' tên-t lado no máximo +. Este
fato juntamente com o seguinte lema garante que todo item de /' possui largura e altura



56 Novos AJgoritmos de Aproximação

W
rz;l -:l r/á %l

(a) .L = 59, zi = 10, al = is (b) Itens correspondentes em /'

Figura 5.4: Calculando itens de -/'

Lema 5.4.1 Se o passo 2.5 do algoritmo PEQnsH é elecvtüdo 'pura 'um determinctdo i,

.«tã. z:r?] .$ {, z:rg;:'ü] $ { ' z:F!-] $ #
Prova. Se zj $ 3, claramente ZÍ[T] .$ z'. Suponha então zí 2. 4. Como ZÍz{ $ L, temos
que Zí .$ {. Disto decorre que

': Itl : ': I'#l - 't *+ :{ *{ - ;
Como al -- zí3/l < zí, temos que /{(d; -- ziy;) < -L. Repetindo o argumento do parágrafo

anterior, concluímos que Ji FILE-S--] $ L

Finalmente, se Z/] $ 2, então /.[«] $ 1. Suponha então y: Z 3. Como Ziy{ $ J.,, temos
que Jí $ {. A]ém disso, Ziz{ > .L -- Zi ? L -- { = {].,. Consequentemente, /{Z/l < {-LI caso

contrário teríamos Z2dl ? Zíz Z Z/l > -Lg-L :: Õ.L2, e portanto as al copias do item í teriam
sido todas empacotadas no passo 2.4, e o passo 2.5 não seria executado. Dessa forma,

':l l ,':l'#l -'r*!«{*l-{
©
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Analisaremos a seguir o desempenho assintótico do PEQDSH

Teorenta 5.4.2 2, 4166 = ii; $ RgKQDsn $ ÍB " 2, 6875.

Prova. Mostraremos, inicialmente, que PEQDSH(/) $ 43 0PT(/) + 3, para toda ins-

tância / do PEQD. Em seguida, exibiremos uma família de instâncias do pnQD tal que,
para toda instância / desta família, PEQDSH(/) = g OPT(/).

Dada uma instância / qualquer do PEQn, seja PEQDSH(/) = k. Seja q a quantidade
de placas utilizadas no passo 2.2 contendo apenas um item. Observe que os itens contidos
nestas q placas têm lado maior que +. Consequentemente a área aproveitada nestas q
placas é maior que Ç. Note ainda que OPT(/) ? q, pois não é possível colocar dois itens
com lado maior que { numa mesma placa.

Cllaramente, em todas as demais placas geradas no passo 2.2, a área aproveitada é
maior que {.L2. Observe ainda que nas placas utilizadas no passo 2.4, a área aproveitada
é pelo menos ãL2. Analisaremos agora dois casos.

Claso 1: 0 HFF não é utilizado na resolução da instância /. Neste caso, OPT(/) l?
Í+{(A--q) e portanto OPT(/) ? mazlq, IÍ +}(k--q)}. Suponhaque q $ 1Í+ 3(#--ç).
Disto decorre que q $ 1A. Portanto,

'p'H?lÍ':@ { MH"-T-8p-Q"s"m

Suponha agora que q > Í + :(k q). Disto decorre que q > gk. Assim,

lnh ]6

OPT(-r) ã q > -i} EQDSH(-r)

Caso 2: O HFF é utilizado na resolução da instância /. Observe que n .$ 9rn, e portanto
o HFF aplicado à instância /' requer tempo polinomial em m. Seja HFF(/') = r

Vamos considerar os níveis produzidos no HFF indexados de l a íl, conforme a ordem
em que foram criados. Seja hi a altura do nível ã, .4í a área aproveitada no nível ã, bi a
largura do nível í e c{ e largura do primeiro item de /' contido no níve! á (o item mais à
esquerda). Observe que, para ã < t, .Aí ? h +ibi.

Suponha que existam níveis com largura ]benor {L. Seja À; o menor número tal que
óx; < IÍZ,. Em todos os níveis seguintes os itens terão largura llaaior que {. Como todos os
itens têm largura menor ou igual a }, em todos os níveis, exceto possivelmente no último,
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teremos pelo menos 2 itens. Concluímos então que em todos os níveis, exceto no nível Ã
e possivelmente no nível t, a largura será maior que :L.

Vamos considerar as placas utilizadas pelo HFF indexadas de l a z, conforme a ordem
em que começaram a ser aproveitadas. Seja sj a soma das alturas dos níveis contidos na
placa .j. Note que, para J < r, temos que sj > L. Seja Z o conjunto dos índices das
placas que não contêm os níveis ]., k + ] e t. Note que l.Z'l ? r -- 3. Temos então que

n.

E '1«1

t

>ll: .4: + .4t > h2bi + + htbk.i + ht+2bk+i + + htbt.i
í-:l i::l

+ A* + "*.: , + . . . + h.) ? :-L }: ', , :-L:(" - 3)
J-..»

Portanto, a área aproveitada nas placas utilizadas pelo HFF é maior que il-L2(r -- 3).
Concluímos então que OPT(/) ? mazÍq, Í + ã(k -- q -- 3)}. Suponha agora que q $

Í + ã(A -- q -- 3). Disto decorre que q ,$ ák -- il. Portanto,

"'n?lÍ':ü « n-s- : ã;:T 29 16n 48

Suponha que q > IÍ + â(k -- q -- 3). Disto decorre que q > gk -- g. Assim,

]6k 48
OPT(-r) 2 q > if - ã.

Em ambos os casos, concluímos que OPT(/) > Ç#--g, donde segue que PEQDSH(/) $
# OPT(/)+3.

Vejamos agora unia família de instâncias que comprova que RgbQDSn 2 m. Cada
instância dessa família possui 4m + l itens (mi múltiplo de 12), divididos em 5 categorias:

e Clategoria A: m itens, onde cada item 4í + l tem Z4{+i

0, . . . , m -- l).
I' e d4i+í :: 22{+2 ({

e Categoria B: m itens, onde cada item 4í + 2 tem /ÓÍ+2

({ . ,m - l).
+ -- 2{f e d4í+2 4

4e Categoria C: m itens, onde cada item 4{ + 3 tem Z4í+.3

. m -- l).

L
6 (2{ + 1). e d.:--:
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e Categoria D: m itens, onde cada item 4{ + 4 tem i4i+4 = {
(á . . ,«. - l)

(2m + i)c e d4í+4 = 3

e Categoria E: o item 4rn + 1, com Z4.+1 :: { + é e d4.+i :: m.

Claramente não é possível empacotar todos os itens com menos do que m placas, visto
que não podemos colocar duas cópias do item 4m + l numa mesma placa. No entanto,
é possível empacotar todos os itens utilizando exatamente m placas. Na Figura 5.5b
mostramos que numa placa é possível empacotar todas as cópias de um item de cada uma
das categorias A, B, C e D e mais uma cópia do item 4m + l.

Na Figura 5.5a exibimos os 4 tipos de padrões utilizados pelo PEQDSH. Se c <
Íãil;;f::li5Õ, na solução produzida pelo algoritmo PEQDSn, serão utilizadas m placas (do
padrão tipo 1) para o item 4m+ ll l placa (do padrão tipo 11) para cada item da categoria
AI 2 placas (do padrão tipo 111) para cada 6 itens das categorias B e Ci e l placa (do
padrão tipo IV) para cada 12 itens da categoria D. Portanto, o algoritmo PEQDSH utiliza
$m placas

Os padrões do tipo l contêm l cópia do item 4mz + l e são utilizados no passo 2.2 do
algoritmo. Os padrões do tipo ll contêm todas as cópias de um item da categoria A e
são utilizados no passo 2.4. Os padrões do tipo 111 contêm todas as cópias de 3 itens da
categoria B e 3 itens da categoria C e são utilizados no HFF. Finalmente, os padrões do
tipo IV contêm todas as cópias de 12 itens da categoria D, que são os que têm menor
altura e portanto os últimos a ser empacotados pelo HFF

5.5 Empacotamentos com Rotações

Na Seção 4.4 citamos o algoritmo Blt,., desenvolvido por Miyazawa para o PCEB;,
que pode ter razão de aproximação assintótica tão próxima de 2,639 quanto se queira. Tal

algoritlno produz somente padrões guilhotináveis, portanto pode ser aplicado ao PCGB;.
No entanto, sua implementação não é trivial. Decidimos então propor e utilizar um
algoritmo bastante simples, baseado no FFDH, que chamamos de r'írst FÍf Z.)ecreasáng
Xe ght uslng Rotations (FFDHR).

Para que uma instância do PCGB; tenha solução, é necessário que /{ $ Z, e ai $1 d, ou
Z{ $ À e aí .$ Z, (í = 1, . . . , m). No entanto, seill peida de generalidade, vamos supor que
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111 lv

(a) Padrões utilizados pelo PEQDSn (b) Padrão numa solução ótima

Figura 5.5: Parte de uma solução do encontrada pelo PEQDSH

todos os itens têm altura menor ou igual a -A e largura menor ou igual a Z (se necessário,
fazemos com que os itens sofram rotação).

O FFDHR utiliza a estratégia do algoritmo FFDH, com duas modificações. Ao empa-
cotar o item á, procuramos o nível de menor índice no qual ele caiba, ou na sua orientação
original, ou após ter sofrido uma rotação. Se existir um tal nível, o item ã é empacotado
nesse nível, dando prioridade para o uso da orientação original. Se não existir um tal
nível, é criado um novo nível, onde esse item é empacotado na sua orientação origina[.

A outra modificação é que os níveis (a partir de 1) são criados nas placas e não numa
faixa de altura ilimitada. Vamos considerar que as placas estão indexadas a partir de l.
Suponha que ao empacotar um item {, haja necessidade de criar um novo nível. Neste
caso, procuramos a placa de menor índice na qual é possível criar um novo nível onde caiba
o item { na sua orientação original. Observe que somente realizamos uma rotação num
item se for para evitar a criação de um novo nível. A seguir descrevemos detalhadamente
oFFDHR.

Na descrição do FFDHR, ./V' é o índice do último nível criado, P é o índice da última
placa utilizada e t{ representa a posição do eixo y correspondente ao topo do último nível
criado na placa i. Além disso, ml e h, representam a largura da parte ainda não ocupada
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5.5 Empacotamentos com Rotações

.Entrada: Uma instância / = (L, a, /, a) do PCEB2, onde / = (/],
« - («:, . . . , «.).

Saída: Uma solução para /

Ordene os itens em ordem decrescente de altura, obtendo al ? . . . 2 a..
Faça iV = 0, P = 0.
Para { = ]. até m

k=«.ãn({.j l$j$.Ve(Zí$««jou(a{ $«,,eZ:$h.j))} U {.V+t}).
Se k$./V'e Z > k façad=ai. /+ Item deve sofrer rotação +/
Se À; > .V /+ É preciso criar un novo nível +/

r = mín({.j 1 1 5; .j $ 7' e tj + a{ $ -.4} U {P' + l}).
PK -- T, 'ulk -- L.

Se r > P'
P = P +let,=0.

hk -- li, bK = t, e t, -- t, -+ ti.

Se d = ai
Empacote o item { na posição (-L -- wk, bÀ;) da placa pk, após o item sofrer rotação.

Senão

Empacote o item { na posição (L -- tok, bA;) da placa pÉ.
'wk -- 'ujk

Devolva o empacotamento.

,/,«) e

/+ É preciso utili.zar uma nova placa +/

e a altura do nível .j, respectivamente, bj é a posição do eixo y correspondente à base
do nível .j, e p, indica qual é a placa onde foi criado o nível J. A variável d é utilizada
para guardar a dimensão na horizontal que o item { vai ocupar no nível (Z{ se o item for
empacotado na sua orientação original ou ai, caso contrário).

Sobre a razão de aproximação assintótica do FFDHR, temos o seguinte resultado.

Teorema 5.5.1 FFDHR(/) $ 4 0PT(/) + 2, para toda instancia / do PC'GB;.

Prova. Ao final da execução do algoritmo FFDHR, temos que .V é a quantidade de níveis
criados, P é a quantidade de placas utilizadas e ti é a posição do eixo y correspondente ao
topo do último nível criado na placa í, ou seja, a soma das altura dos níveis contidos na
placa á. Além disso, to.j e hj indicam a largura da parte não ocupada e a altura do nível
J, respectivamente. Como o primeiro item empacotado em cada nível não sofre rotação e
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os itens foram colocados em ordem decrescente de altura, temos que hi ? . . . ? b.,v-.

Vamos chamar de itens grandes aqueles que têm altura maior que # e largura maior
que +. Chamemos as placas que contêm itens grandes de placas ãnicíaás. Observe que a
área de cada item grande é maior que ZP e portanto a área aproveitada nas placas iniciais
é maior que ZÍ:

Chamemos de itens altos aqueles que não são itens grandes mas que têm altura maior
que {. Analisemos agora as placas que não contêm itens grandes mas que contêm itens
altos e que têm índice menor que P. Chamemos tais placas de ãnÍermedãár as. As placas
que não contêm itens grandes nem altos e que têm índice menor que P' serão chamadas
de placas ./inaÍs e denotaremos por q a quantidade de tais placas.

Note que as placas intermediárias, com exceção possivelmente da última, possuem pelo
menos um nível contendo itens altos, sendo que a soma das larguras destes itens altos é
maior que #. Sendo assim, em tais placas intermediárias a área aproveitada é maior que

4

Finalmente, vamos analisar as placas finais. Observe que toda placa final ã possui
tí > 1;.4. Note também que se um item ã sofreu rotação antes de ser empacotado num
nível .j, então naquele instante Zi > j. Como w:j $ ai(senão o item { não poderia ser
empacotado no nível .j, mesmo sofrendo rotação), temos que / > a . Sendo assim, é válido
que a altura (na orientação em que foi empacotado) de todo item contido num nível .j < ./V'
é maior ou água! a hj+i .

Para cada nível .j vamos denotar por cj a largura do primeiro item (aquele mais à
esquerda) empacotado nesse nível .j. Observe que, para á < .j $ A/', b{ + c.j > ]., e A{ ? hj.

Assim, se para cada nível { denotarmos por .A{ a área aproveitada nesse níve!, temos que
para á < .7 $ ./V',

Ái + .A.í ? Àjbi + hjcj hjÇb{ -+ cj) > hól

Dessa forma, denotando por / o conjunto dos índices dos níveis contidos nas placas
finais e sendo k o nível de menor índice contido numa placa final, temos que

2E:A{ >/, : >; (q-l)
icJ:' icj' {k} '

Concluímos então que a área aproveitada em q -- l placas finais é maior que -Éé. Sendo
assim,
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'-,.., ; zP » &T/ - T -FFDHR(/) 3

Como FFDHR(/) e OPT(/) são inteiros, temos que FFDHR(/) $ 4 0PT(/) + 2.

Não conseguimos mostrar que a razão de aproximação assintótica expressa no Teorema
5.5.1 é justa. E possível que, utilizando técnicas mais sofisticadas de análise, esta razão
de aproximação possa ser melhorada.
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Programação Dinâmica para o
PCGVe

6.1 IDt.rndllr;in
xxu. %/ u. v \.& q.A :5 %.A \.Jr

O problema de corte de guilhotina bidimensional com valor (PCIGV2) consiste em:
dada uma placa, de largura L e altura A, e uma lista de rrz itens, cada item ã com largura
/{ .$ Z,, altura a .$ À e valor uí, queremos determinar como cortar a placa, fazendo apenas
cortes de guilhotina, de modo a maximizar a soma dos valores dos itens produzidos.
Convém salientar que ao cortar a placa é possível produzir diversas cópias de um mesmo
item

Neste capítulo, vamos considerar que -L, Á, /l, ..., Zn., al, ..., a. são inteiros. A

partir de uma instância do PCGV2 onde tais dados são números racionais, podemos obter
uma instância equivalente onde estes dados são números inteiros, simplesmente mudando
a escala usada para medir as dimensões da placa e dos itens. Fazemos isto multiplicando
as larguras (da placa e dos itens) por um número ÀI apropriado e as alturas (da placa e
dos itens) por um número À2 apropriados

Além disso, vamos supor que rotações não são permitidas (se necessário, replicamos
cada item como explicado na Subseção 3.3.5). Veremos a seguir que o PCGV2 pode ser
resolvido através de programação dinâmica.

tRepresent.ando as larguras através de fiações de ntlmeros inteiros, um valor apropriado para Ài é o
rnz'nÍ7no múZtzpZo coHlur/i dos denominadores destas fiações. De forma análoga podemos determillar um
valor apropriado para ,\2.

65
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6.2

Programação Dinâmica para o PCIJ(;Va

Aplicabilidade da Programação ])inâmica ao
PCGV2

Dada uma instância / de um problema, chamamos de decomposição de / o resultado da
subdivisão de / em diversas instâncias menores (segundo alguma métrica) e que sejam do
mesmo tipo que /. A programação dinâmica é uma generalização da bem conhecida téc-
nica de dãuãdár-e-conqu star e consiste basicamente em: dada uma instância /, decompor
esta instância de diversas maneiras e, para cada decomposição, calcular soluções ótimas
das instâncias que constituem a decomposição e, a partir destas soluções ótimas parciais,
encontrar uma solução ótima para /. Esta técnica de resolução de problemas é especi-
almente bem sucedida se a quantidade de decomposições que tivermos que examinar for
pequena.

Alguns problemas têm propriedades que permitem que eles sejam resolvidos através da
técnica de programação dinâmica. Por exemplo, considere um problema 'P de maximização
ou de minimização cujas instâncias podem ser decompostas em instâncias de P. Podemos
resolver P' usando programação dinâmica se, para toda instância / C 7>, o valor de uma
solução ótima de / for igual à soma dos valores de soluções ótimas das instâncias obtidas
através de alguma decon-aposição de /.

Diversos problemas possuem a propriedade citada no parágrafo anterior, tais como o
problema da subcadeia comum máxima ICLRSOll, o problema de alinhamento de sequên-
cias IBMR951, o problema da mochila inteira ICLRS011, etc. O PCGV2 também possui tal
propriedade, embora o número de decomposições que precisamos examinar nem sempre
seja pequeno.

O primeiro algoritmo para o PCGV2, baseado em programação dinâmica, foi proposto
por Gilmore e Gomory IGG651. Sem exagero, pode-se dizer que os artigos escritos por
estes autores representaram um marco importante no estudo de problemas de corte e
empacotamento, sendo clt.le um grande número de algoiitmos exatos, algoritmos de apro-
ximação e heurísticas para tais problemas são baseados nas idéias propostas por Gilmore
e Gomory. Segundo o sítio .VEC' Research /nstãtwte C'ÍíeSeer2, tais artigos foram citados
mais de uma centena de vezes nos artigos catalogados em sua base de dados, até a data
em que esta tese foi finalizada. Os artigos de Gilmore e Gomory aparecem nas referências
bibliográficas deste texto. Apresentamos a seguir a estratégia proposta por Gilmore e
Gomory para resolver o PCGV2.

Zhttp://citeseer.nj.nec.com



6.3 Á.s Fórmulas de Recorrência de (;ílmore e (;omory

6.3 As Fórmulas de Recorrência de Gilmore e Go.
mory

Gilmore e Gomory IGG651 desenvolveram fórmulas de recorrência, que podem ser
calculadas através de programação dinâmica, para resolver o PCGV2. Tais fórmulas são
baseadas no fato de que um padrão guilhotinável é obtido através de uma sequência de
estágios de corte (veja Subseção 3.2.1.6). Herz IHer721 observou que havia um erro nas
fórmulas de recorrências propostas por Gilmore e Gomory, e mostrou como corrigir tal
erro. Anos mais tarde, Beasley IBea85al apontou outro erro nas fórmulas de recorrência,
indicando como torna-las corretas. Apresentaremos aqui as fórmulas de recorrência de
Gilmore e Gomory com as devidas correções.

Para entender a fórmula de recorrência precisaremos de algumas notações e definições.
Chamaremos de ua/or de wm padrão a soma dos valores dos itens contidos no padrão.
Denotaremos por F'(k, Z,a) o valor ótimo de um padrão guilhotinável numa placa de
dimensões (Z, a) obtido através de no máximo k estágios de cortes, sendo que no primeiro
estágio os cortes são paralelos ao eixo horizontal. De forma similar, G(k, Z, a) representará
o valor ótimo de um padrão guilhotinável numa placa de dimensões (Z, a) obtido através
de no máximo k estágios de cortes, sendo que no primeiro estágio os cortes são paralelos
ao eixo vertical.

Sejam .A = {1,..., l$J} e r = {1,..., lliJ}. Podemos calcular F'(k,Z,a) e G(A,J,a)
utilizando as seguintes fórmulas de recorrência:

FÇk , { , Q ) m-(F'(0,Z,«),{F'(k,Z,«') + F'(k,/,« a') l a' C .4}, G'(Ã; 1, Z, «)) (6.1)

G'(k,Z,«) ,i,«), {G(A,Z',«) + F'(k,J Z', «) Z' C r}, F'(# 1, J, «)) (6.2)

Estas recorrências têm como base os termos de F e de G em que k é igual a 0 (zero).
Os termos F'(0, Z, a) e G(0, Z, a) representam o maior valor que pode ser obtido numa placa
de dimensões (Z, a) seno que se faça nenhum estágio de corte, ou seja, numa placa contendo
apenas um item (eventualmente serão necessários dois cortes com o propósito de aparar
as sobras). Dessa forma,

r'(o, / , «) G'(0, Z , «) m«z({«: /: $ Z, ": $ ",1$ { $ «.}Ul0})
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Dada uma instância / do PCGV2, o valor ótimo de um padrão guilhotinável numa
placa de dimensões (Z,, .A), obtido através de no máximo k estágios de cortes, é dado por
m-(r'(k, L, Á), G(k, -L, .A)).

Note que o tempo requerido para resolver (6.1) e (6.2) depende de / e de a. Dessa
forma, dada uma instância do PCGV2 onde as dimensões são fracionárias, se fizermos a
mudança de escala explicada no início deste capítulo, a computação de (6.1) e (6.2) pode
se tornar inviável, em termos práticos. Sendo assim, a suposição de que as dimensões da
placa e dos itens são dadas por números inteiros constitui-se numa severa restrição para
a aplicação destas fórmulas de recorrência.

A abordagem proposta por Gilmore e Gomory, discutida nesta seção, é especialmente
adequada quando o processo de corte limita a quantidade de estágios. Apresentaremos a
seguir a fórmula de recorrência proposta por Beasley, na qual a quantidade de estágios
não é limitada.

6.4 A Fórmula de Recorrência de Beaslev

Num padrão guilhotinável, cada corte lecciona um retângulo em 2 retângulos. Assim,
se r é a quantidade máxima de itens que podem estar contidos num padrão, podemos ter
padrões que necessitam de r -- l cortes e eventualmente r -- l estágios de corte (supondo
l corte em cada estágio). Observe ainda que r pode ser exponencial em mz, se os itens
forem muito pequenos em comparação com a placa.

Nos processos de corte de guilhotina em que a quantidade de estágios não é limitada,
podemos garantir que as fórmulas (6.1) e (6.2) produzem a resposta correra se utilizarmos
À; igual a r. Obviamente, o cálculo destas fórmulas pode se tornar impraticável se r for
exponencial em m}. Para tais processos de corte, pode ser vantajoso utilizar a fórmula de
recorrência proposta por Beasley, que não é baseada em estágios de corte.

Para descrevê-la, é conveniente adorar mais algumas notações. Denotaremos por u(Z, a)
o valor de um item mais valioso que cabe numa placa de dimensões (í, a), ou 0 se nenhum
item cabe na placas. Mais formalmente,

«(z, «) «,-:«({«í l$ $n', Z.$Z, ",$«} U {0})

:Note que u(/, a) é equivalente a F(0, /, a)
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O resultado que se segue nos permite deduzir a fórmula de recorrência proposta por
Beasley.

Proposição 6.4.1 Sela / = (L, .4, /, a, u) uma ã st(íncàa do PC'GV2 onde Z = {/1, . . .,
Z.},«={«:, ,««}e«={«:, . ,«.}. S.J«m.r- =(L',Á,J,«,«),/, =(Z,-Z,',
.4, z, «, «), .r; - (-L, .A', z, «, «) ' -r- ,4', Z, «, «). P«« '/g«m l $ Z,' $ 1#J .
«ZgKm l $ .A' $ 1#] Ü', .4' C mJ 'e«.o; g«e.

OPT(-r) («(L,.A), 0PT(/:) + 0PT(-r:), 0PT(-r;) + 0PT(/4)).

Prova. Seja P um padrão que corresponde a uma solução ótima de /. Se não existe
nenhum corte de guilhotina em P, claramente OPT(/) = u(L, Á).

Suponha que o primeiro corte de guilhotina é feito na vertical (como na Figura 3.lb),
seccionando a placa em duas placas ]-menores (subp]acas) de dimensões (L', ,4) e (-L -- ].,',

.Á). Note que podemos considerar que Z,' $ 1z'J, caso contrário trocamos L' por L --

.L'. Claramente os valores das soluções obtidas nestas duas subplacas são ótimos, caso
contrário 7) não seria ótimo. Dessa forma, OPT(/) = OPT(/i) + OPT(/2).

Suponha agora que o primeiro corte de guilhotina é feito na horizontal, seccionando
a placa em duas subplacas de dimensões (L, .A') e (L, ,4 -- .4'). Usando um raciocínio
análogo ao anterior, concluímos que OPT(/) = OPT(/3) + OPT(/4). a

Vamos denotar por y(i, a) o valor ótimo de um padrão guilhotinável numa placa de
dimensões (/, a). Novamente, sejam .4 = {1,..., l:J} e r = {1,..., léJ}. Podemos
calcular V(Z, a) através da seguinte fórmula de recorrência:

L''(Z, «) ,n-(«(Z,a), {T'(/',«)+t''(Í-J',«)IZ' C ,C}, {L''(Z,«')+l'(Z,«-«')la' C A}).(6.3)

Ao calcular um padrão ótimo P' para uma placa de dimensões (/, a), temos três pos
sibilidades:

e Nenhum corte de guilhotina é feito em P. Neste caso, V(Z, a) «(z, «)

e O primeiro corte de guilhotina em P' é feito numa posição Z' do eixo horizontal
Dessa forma, L'(Z, .z) = y(/', a) + }'(/ -- Z', a).

e O primeiro corte de guilhotina em 7' é feito numa posição a' do eixo vertical. Neste
caso, L'(Z, «) = v(i, «') + V(Z,« -- «').
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Concluímos então que a fórmula de recorrência (6.3) realmente é válida. Dessa forma,
dada uma instância / do PCGV2, ao calcular y(.L, .A) obtemos o valor de uma solução
ótima de /

Assim como em (6.1) e (6.2), o tempo requerido para resolver (6.3) depende de / e de
a. Beasley propôs utilizar os pontos de discretázação, definidos por Herz, com o intuito
de resolver (6.3) mais rapidamente. Tal modificação também tem como consequência o
fato de que a mudança de escala que explicamos no início deste capítulo não aumenta a
dificuldade de se resolver o problema. Na próxima seção discutimos como isto pode ser
feito}

6.5 Os Pontos de Discretização de Herz

Herz IHer721 propôs um algoritmo recursivo para o PCGV2. Dada uma instância / do
PCGV2, tal algoritmo implemente um procedimento que percorre uma árvore cujos ramos
(um caminho desde a raiz até uma folha) representam todos os padrões guilhotináveis para
a instância /. Este algoritmo utiliza o que Herz chamou de pontos de dãscrefàzação para
limitar as ramificações da árvore que serão percorridas. Podemos utilizar tais pontos para
tornar a computação de (6.3) mais eficiente.

Chamamos de ponto de dáscretãzaçâo da Jaryura um valor l $ .L que pode ser obtido
através de uma combinação cónica inteirar de Zi, . . . , Z.. Analogamente, chamamos de

ponto de d scretízação da altura um valor .j $ ,4 que pode ser obtido através de uma
combinação cónica inteira de al, . . . , a..

Mais precisamente, sejam Z =(ZI,..., Z.)I", a=(ai,...,a.y', P= {/rz l Zrz $ Z,, z C

f:g"'} e (2 :: {arz l arz $ d z C í:g"'}. Os elementos de P e Q constituem os pontos de
discretização da largura e da altura, respectivamente. Tais pontos podem ser calculados
como explicados na próxima subseção.

6.5.1 Clalculando os Pontos de Discretízação

Discutiremos agora dois algoritmos para calcular os pontos de discretização. O pri-
meiro é um algoritmo de enumeração explícita. O segundo é baseado em programação
dinâmica.

duma combinação cónica inteira é uma combinação linear onde todos os coeficientes são números
inteiros não-negati't'os.
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6.5.1.1 Utilizando Enumeração Explícita

Podemos calcular os pontos de discretização da largura enumerando todas as combi-
nações cónicas inteiras de /i, . . . , Z. cujo valor é menor ou igual a -L. Podemos calcular
os pontos de discretização da altura de forma análoga. Tal enumeração pode ser feita
utilizando-se o algoritmo DEE (discretização por enumeração explícita) que descrevemos
a seguir.

Algoritmo 6.1 DEE
Entrada'. D, d\ . . . ., dm.

Saída: P, o conjunto dos pontos de discretização

1 P - 0,k - o.
2 Enquanto À; ? 0 faça

2.1 Para í = k + l até m faça zi o-Ei:l dj ;,-
d

2.2 P = P U {E:Z:: zjdf}.
2.3k=maz({í zÍ>0, 1$ $mJUl--l}).
2.4 Se k > 0 faça zk = zk -- l e P -: P U {El:f.i zjdj}

3 Devolva P

No algoritmo DEE, -D representa a largura (ou altura) da placa e di, . . ., d. represen-
tam as larguras (ou alturas) dos itens. O DEE pode ser implementado de forma a requerer
tempo O(m(i), onde (5 representa a quantidade de combinações cónicas inteiras de di, . . .,

d« com valor menor ou igual a -0. Observe que õ $ 1.a-a=-J", onde d«{« = rrz 7&(dl , . . . , d«).

Isto significa que ao multiplicar Z.), dt, . . ., d. por uma constante ,\, o tempo requerido
pelo DEE não é afetado. Sendo assim, uma eventual n-mudança de escala para tornar intei-
ras as dimensões da placa e dos itens não tem impacto sobre a complexidade do algoritmo
DEE

Por outro lado, sabemos que IP .$ D, ou seja, a quantidade de pontos de discretização
é no máximo D. No entanto, (i pode ser maior que 2~/Õ. Considere uma entrada para o
algoritmo DEE onde -D = m2 e di = {({ = 1,...,m). Sejam = {dí,..., d«}. Observe que

a soma dos elementos de qualquer subconjunto de a é menor ou igual a D. Logo, para
unia tal entrada, õ ? 2" = 2~/'Õ

Observe no entanto que, se pudermos garantir que di > # ({ = 1, . . . ,m), a soma
dos m coeficientes de qualquer combinação cónica inteira de dt , . . ., d. con-l valor menor
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ou igual a .D tem que ser um número entre 0 e k -- 1. Sendo assim, (5 é menor ou igual
à quantidade de combinações com repetição de írz elementos tomados k a k. Portanto,
para k fixo, c5 é polinomial em m e consequentemente o algoritmo DEE requer tempo
polinomial em m. Ademais, neste caso, a quantidade de pontos de discretização também
será polinomial em m}.

Discutiremos a seguir outro algoritmo para calcular os pontos de discretização que
pode ser mais eficiente em muitas situações.

6.5.1.2 Utilizando Programação Dinâmica

Podemos utilizar programação dinâmica para calcular os pontos de discretização. A
ideia básica é resolver um problema da mochila em que cada item { tem peso e valor igual
a di({ = 1, . . . , m) e a mochila tem capacidade D. A conhecida técnica de programação
dinâmica para o problema da mochila nos fornece o valor ótimo para mochilas de capa-
cidade (inteira) variando de l a D. É fácil perceber que .j é um ponto de discretização
se e somente se a mochila de capacidade .j tem valor ótimo igual a j. Temos então um
algoritmo, que chamaremos de DPD (discretização usando programação dinâmica), cujos
detalhes são dados a seguir.

Algoritmo 6.2 DPD
Entrada. D, d\, . . ., d.,.

Sat'da: P, o conjunto dos pontos
P
Para .j = 0 até -D faça cj = 0.
Pn.n ; -- l :,+Á .. f.- ,..
x WJ- çu u l r u xc»\y (A

Para .j = d{ até D

Se cj < c.j-a: + di então cj :: cj
Para .j = 1 até D

Se cj = .j então P = P U {.j}.
Devolva .P

dp Hi cr'rpt i ,n rã n'Y"

a: + d{

Observe que o algoritn-to DPD requer tempo O(7rz-D). Sendo assim, a mudança de
escala com o objetivo de tornar as dimensões da placa e dos itens inteiras pode tornar a
utilização do DPD inviável, em termos práticos. Por outro lado, o DPD é especialmente
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adequado quando o valor de Z.) é pequeno. Nos casos em que D é grande mas as dimensões
da placa não são muito maiores que as dimensões dos itens, o algoritmo DEE possui um
desempenho satisfatório. No entanto, nos testes computacionais que realizamos, apre-
sentados nos capítulos 6, 7 e 8, utilizamos o algoritmo DPD para calcular os pontos de
r4ierrnl-;.,n p a,-.
\.& xu ux v v xu tA:g ç+v '

Agora que sabemos o que são pontos de discretização, explicaremos o que são pa-
drões canónicos e mostraremos que sempre existe uma solução ótima para o PCGV2 que
corresponde a um padrão canónico.

6.5.2 Padrões Canónicos

Herz definiu padrão canónico como sendo um padrão onde todos os cortes são feitos
em pontos de discretização. Os padrões da Figura 3.1 e da Figura 6.lb são canónicos. Já o
padrão da Figura 6.la não é canónico, se supormos que existem apenas itens de dimensões
(14, 12), (16, 10), (12, 16) e (14, 10). Observe que alguns cortes são feitas em posições
que não correspondem a pontos de discretização (tais pontos são aqueles correspondentes
às linhas pontilhadas).

12 14 16

26
24
22
20

16

]2
}0

24 26 28 30 32

26
24
22
20

12x16
14x12 16

12
10

16x10 }4x10

(b) Padrão canónico

Figura 6.1: Padrões equivalentes

Veremos agora que basta considerar somente padrões canónicos na busca de unia so-
lução ótima para o PCGV2. Antes, vejamos uma definição. Dizemos que dois padrões,

12 14 16 24 26 28 30 3
 

12x16

 
}4xl2

16x10
14x10

    T                      W     

(a) Padrão não-canónico
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para uma dada instância, são equivalentes se eles possuem os mesmos itens, nas mesmas
quantidades.

Proposição 6.5.1 Sela -r = (-L, .A, Z, a, u) uma instancia do /:'C'Gy2 ' 7' um padrão g%{

Ihoti'n,áuet para ü instância, 1. Então existe um padrão gbilhotiná'uet ca'r\õ'r\ico para l aqui
ucz/ente a '7>

Prova. Seja k o número de cortes de guilhotina requeridos pelo padrão P. Faremos
indução em k. Se A = 0, obviamente a proposição é válida, pois nenhum corte de guilhotina
precisa ser feito, e portanto P é canónico.

Suponha agora k 2 1. Sem perda de generalidade, suponha que o primeiro corte de
guilhotina de P é feito na vertical, numa posição {. Sejam Pi e 'P2 os padrões correspon-
dentes às subplacas obtidas ao efetuar o primeiro corte de guilhotina de P, sendo p'i o
padrão correspondente à subplaca da esquerda. Se { é um ponto de discretização, aplica-
mos a hipótese de indução em PI e 7'2, obtendo dois padrões guilhotináveis canónicos p'Í
e p'; equivalentes a 7)i e P2, respectivamente. Colocando P{ à esquerda de P; obtemos
um padrão guilhotinável canónico equivalente a P

Suponha então que { não é um ponto de discretização. Seja P; o padrão obtido
movendo-se cada item contido em p't para a posição mais à esquerda possível, sem que
ocorra sobreposição (este procedimento é ilustrado pela Figura 6.1). Seja {* a posição
mais à direita ocupada por um item de 7)f. Como ã* é um ponto de discretização, obvia-
mente ã* < { . Efetue em p'Í um corte de guilhotina vertical, na posição e*, obtendo duas
subplacas .$ e S2, sendo .$ a subplaca que contém o padrão equivalente a 7): . Pela hipó-
tese de indução, existe um padrão guilhotinável canónico p'l equivalente a 7)r e portanto
equivalente a Pt .

Utilizando em 'P2 a mesma construção delineada no parágrafo anterior, obtemos um
padrão guilhotinável canónico P; equivalente a 'P2. Colocando 'P{ à esquerda de 7';, de
modo que {* corresponda ao ponto mais à esquerda de P;, obtemos um padrão guilhoti-
nável canónico equivalente a P

6.5.3 Modificando a Fórmula de Recorrência de Beasley

A Proposição 6.5.1 tem como consequência o fato de que é suficiente procurarmos
uma solução para o PCGV2 apenas entre os padrões canónicos. Portanto, na recorrência
(6.3) somente precisamos exigir que Z' C P e a' € C?, onde P e Q contêm os pontos de
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discretização da largura e da altura, respectivamente. Observe, no entanto, que / -- Z' e
a -- a' podem não ser pontos de discretização.

Definimos p(/) como sendo o maior ponto de discretização da largura que é menor ou
igual a z. De forma análoga, q(Z/) representa o maior ponto de discretização da altura
que é menor ou igual a y. Convém observar que 0 é um ponto de discretização da largura
e da altura, portanto, para z ? 0 e g/ ? 0, o valor p(z) e de q(3/) está bem definido.
Formalmente:

P(«) «.-({ { C P, { $ «) e q(y) «.az(.j l .j C Q, .j $ y)

Obtemos então a seguinte fórmula de recorrência

L'(Z,«)(/,«), {t'''(Z', «)+\''(P(/-Z'), «) Z' C P},

{T'(z, «') + }''(z, q(« - «')) l «' c Q}). (6.4)

Veremos a seguir um algoritmo que calcula (6.4) utilizando programação dinâmica

6.6 O Algoritmo P(:GV2PD

Desenvolvemos o algoritmo PCGV2PD que resolve a fórmula de recorrência proposta
por Beasley. Além de resolver (6.4), o PCGV2PD permite reconstruir um padrão corres-
pondente a uma solução ótimaõ. Para isto, o algoritmo armazena numa matriz, para toda
placa de largura Z' C P e altura a' C Q, qual a direção e posição do primeiro corte de gui-
lhotina a ser feito na placa. No caso de nenhum corte de guilhotina ser feito numa placa,
o algoritmo armazena qual item deve ser colocado nesta placa. Descrevemos a seguir os
detalhes do PCGV2PD.

No final do algoritmo PCGV2PD, dada uma placa de dimensões (p{, qj), l .g { $ r
e l .$ .j ,$ s, t'(á,.j) contém o valor ótimo que pode ser obtido na placa, guilhotina({,.j)
indica a direção do primeiro corte de guill-rotina e posícao({, J) é a posição, no eixo z ou no
eixo Z/, onde deve ser feito o primeiro corte de guilhotina. Se guíZbotína({, .j) = neJ, então

apara representar um padrão de corte bidimensional utilizaremos as mesmas convenções adoradas na
qnran zl .l
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nenhum corte de guilhotina deve ser feito na placa. Neste caso, iterrz({, .j) (se diferente de
zero) indica qual item deve ser colocado na placa. O valor de uma solução ótima estará
em t''(r, s).

Algoritmo 6.3 PCGV2PD
.Entrada: Uma instância / = (É, .4, Z, a, u) do PCIEV2, onde Z = (ZI,

« -(«:, . . ., «.) . « -(«:, . . . ,«.).

Saída: Uma solução ótima de /

Calcule pl < . . . < p,, os pontos de discretização da largura -L.

Calcule qi < . . . < q., os pontos de discretização da altura .4.
Para d -: l até r

Para j = 1 até s

}'(í,.j)=ma:«({«k l$k$m, Z $p eaÊ$qj} UÍ0}).
atem(í,.j) =m-({k llS k$"', Z* $p:, «* $q:Í '"*= }'(d,.j)}
g«.ilhotána(i,j) = ,«a.

Para { = 2 até r

Para J :: 2 até s

n = «.az(k l $ k .$ , e pk $ 1?-J)
Para z -: 2 até rz

t = «a#(k 1 1 $ Ã; $ r e pk $ pí -- p,).
Se y(ã,.j) < y(z,.j) + \'(f,.j).

}''(á, .j) = \''(z, .j) + }''(t, .j), p«{c-(á, .j) Zhotzn«({, .j) :
n (A 1 1 $ k $ . e q* .$ 1?J).
Para y = 2 até n

t = maz(k l 5; É; $ s e qÊ $ qj -- q,).
Se L'(í,j) < 1'(ã, y) + V({, t)

}''({,.j) = }''(Í, y) + L''({, f), po.!«o(á,.j) Z .tãn«({,.j) =

u {o})

'v'

'H'

Observe que cada atribuição de valor à variável t pode ser feita em tempo O(logo +
log s), simplesmente fazendo-se uma busca binária entre os pontos de discretização. Se
utilizarmos o algoritmo DEE para calcular os pontos de discretização, o PGGV2 pode ser
implementado de forma a ter complexidade de tempo O((5t + (J2 +r2s log r+rs2 log s), onde
õl e (í2 representam a quantidade de combinações cónicas inteiras que produzem pontos
de discretização da largura e da altura, respectivamente.
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Para as instâncias do PGGV2 onde Zí > { e aí > { (k fixo e á = 1, . . . , m), temos que

(it, ó2, r e s são polinomiais em rn. Mais precisamente, (it e (52 são menores ou iguais à
combinação de m elementos tomados A a k. Além disso, r $ õi e s $ õ2. Dessa forma,
para tais instâncias o PCGV2PD requer tempo polinomial em m.

Podemos calcular um vedor X, com L posições, onde cada posição Xí contém p(Xi).
Analogamente, podemos ter um vedor y, com .,4 posições, onde cada posição }3 contém
q(})). Uma vez calculados os pontos de discretização, determinar os valores contidos
nos vetores X e y requer tempo O(-L + .A). Utilizando estes vetores, cada atribuição de
valor à variável t pode ser feita em tempo constante. Neste caso, uma implementação do
algoritmo PCGV2, usando o DEE como sub-rotina, teria complexidade de tempo O(õi +
(í: + .L + .A + r:s + rs:).

Calculando os pontos de discretização com o algoritmo DPD e utilizando os vetores
X e y descritos no parágrafo anterior, o PCGV2PD pode ser implementado de forma a
ter complexidade de tempo O(m-L + m.A + r2s + rs2). Em qualquer caso, a quantidade
de memória requerida pelo algoritmo PCGV2PD é O(rs).

6.7 Resultados Computacionais

Implementamos o algoritmo PCGV2PD utilizando o DPD como sub-rotinas e avalia-
mos seu desempenho resolvendo as instâncias do PCGV2 disponíveis na OR-LIBRARIYz
Tal biblioteca é uma coleção de instâncias de testes para uma grande variedade de proble-
mas na área de pesquisa operacional. Uma descrição desta biblioteca e de seus objetivos
é dada por Beasley IBea901.

O PCGV2PD foi implementado utilizando-se a linguagem C e o código executável
gerado pelo compilador gcc versão 2.95.4 (Z)ebían prece/Case). Os testes foram executados
num computador com dois processadores .4MZ) .4{ÀZon MP .2800-+, clock de 1.5 Ghz, 3.5
GB de memória principal e sistema operacional -Linuz (distribuição Z)eblan anil/,/Zínuz
3 0)

Durante a elaboração desta tese, estavam disponíveis na OR-LIBRARY 13 instâncias
do PCGV2, denominadas gcutl, . . . , gczzt13. Para todas estas instâncias, exceto para a
instância gcuf13, já haviam sido encontradas soluções ótimas IBea85al. Nestas instâncias
as placas são quadradas, com dimensões variando entre 250 e 3000, e a quantidade de

6A menos que L ou ,4 sejam muito grandes, digamos da ordem de milhões, é mais vantajoso, em termos
práticos, calcular os pontos de discretização utilizando o algoritmo DPD em vez do algoritmo DEE.

'http ://mscmga . ms . ic . ac . uk/indo . htm].
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itens varia entre 10 e 50 itens. O valor de cada item é igual à sua área. Ademais, em
todas estas instâncias rotações ortogonais não são permitidas. No Apêndice A fornecemos
a descrição completa destas instâncias.

Na Tabela 6.1 apresentamos detalhes das instâncias (quantidade de itens e dimensões
da placa), a quantidade de pontos de discretização da largura(r) e da altura(s), o valor da
solução encontrada pelo algoritmo PCGVePD (que é uma solução ótima), o percentual de
desperdício e o tempo médio gasto para resolvê-las. Cada instância foi resolvida 100 vezes
e os tempos apresentados foram obtidos calculando-se a média do tempo gasto nestas 100
rpanlllrõpa

Destacamos a resolução da instância gcut13 cuja solução ótima era desconhecida até
então. Exibimos na Figura 6.2 a solução encontrada pelo algoritmo PCGV2PD para esta
instância.

Tabela 6.1: Soluções do PCGV2PD para as instâncias gcutl, ,gcut13

Experimentamos também resolver as instâncias gcutl, . . . , gcuf13 permitindo rotações
(chamamos tais instâncias de gcutlr, . . . , gcut13r). Apresentamos na Tabela 6.2 os resul-

tados obtidos nos testes computacionais realizados com estas instâncias. Os padrões cor-

Instância
Quantidade

de Itens
Dimensões
da Placa   S

q0lUrãn
Otima Desperdício

Tempo
(seg)

gcutl 10 (250, 250) 19 68 56460 9,664% 0,003
gcut2 20 (250, 250) 112 95 60536 3,142% 0,010
gcut3 30 (250, 250) 107 143 61036 2,342% 0,012

  50 (250, 250) 146 146 61698 1,283% 0,022
gc'ut5 10 (500, 500) 76 39 246000 1,600% 0,004
gcut6 20 (500, 500) 120 95 238998 4,401% 0,008
gcut'7 30 (500, 500) 126 179 242567 2,973% 0,017
gcut8 50 (500, 500) 262 225 246633 1,347% 0,062

  10 (1000, 1000) 41 91 971100 2,890% 0,006
gcut10 20 (1000, 1000) 155 89 982025 1,798% 0,009
gentil 30 (1000, 1000) 326 238 980096 1,990% 0,066
gcut12 50 (1000, 1000) 363 398 979986 2,001% 0,140
gcut13 32 (3000, 3000) 2425 1891 8997780 0,025% 144,915



6. 7 Resulí;aços C'oinputacionais

respondentes às soluções ótimas encontradas para as instâncias gcutl, . . ., gcut13, gcutlr
, gcut13r podem ser visualizados em http : //www . ime .usp . br/'glauber/gcut.

Tabela 6.2: Soluções do PCGV2PI) para as instâncias gcutlr, gcut13r

instância
Quantidade

de Itens
Dimensões
da Placa r S

Solução
Otima Desperdício

Tempo
(seg)

gczltlr 10 (250, 250) 92 92 58136 6,982% 0,008
gcut2r 20 (250, 250) 142 142 60611 3.022% 0.021

gcut3r 30 (250, 250) 152 152 61626 1,398% 0.026
gcut4r 50 (250, 250) 166 166 62265 0,376% 0,042
gcut5r   (500, 500) 154 154 246000 1,600% 0,019
gcut6r 20 (500, 500) 201 201 24095] 3.620% 0,032
gcut'Tr 30 (500, 500) 232 232 245866 1,654% 0,053
gcut8r 50 (500, 500) 292 292 247787 0,885% 0,135
gcut9r 10 (1000, 1000) 173 173 971100 2,890% 0,023
gcut10r 20 (1000, 1000) 294 294 982025 1.798% 0.071

gcutllr 30 (1000, 1000) 461 461 980096 1.990% 0.270

gcut12r 50 (1000, 1000) 363 363 988694 1,131% 0.325
gcut13r 32 (3000, 3000) 2469 2469 9000000 o,ooo% 280,247



80 Programação Dinâmica para o P(l;(;V2

Instancia: gcut13 L: 3000 A: 3000 Valor: 8997780

Figura 6.2: So]ução ótima encontrada peão a]goritmo PCGV2 para a instância gcut]3
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CAPÍTULO 7

O ]\llétodo de Geração de Colunas
-A.plicado ao PCGDe

7.1 Introdução

Veremos neste capítulo como aplicar o método de geração de colunas ao problema de
corte de guilhotina bidimensional com demandas (PCGD2). Antes, porém, discutiremos
a aplicação deste método ao problema de corte de estoque unidimensional com demandas
(PCEDi), que pode ser visto como um caso particular do PCGD2. Em seguida, mostra-
remos como adaptar o método de geração de colunas para o PCGD2.

7.2 Geração de Clolunas para o PCEDt

O método de geração de colunas foi primeiramente proposto para o PCEDi por Gilmore
e Gomory IGG61, GG63, GG661. Este problema consiste em: dada uma quantidade
ilimitada de objetos, genericamente denominados de barras, de comprimento 1,, e uma
lista de m itens, cada item ã com comprimento 1{ $ L e demanda não-nula d! € N ({ =
1, . . . , m), queremos determinar o menor número de barras necessárias para atender a
demanda. Obviamente também estamos interessados em determinar como as barras deven-L
ser cortadas.

Inicialmente precisamos formular o PCEDi como um problema de programação linear
inteira (PLI). Para fazer isso, representan30s cada padrão J por um vetor pj, cujo á-ésimo
elemento indica o número de vezes que o item ã ocorre nesse padrão. O problema agora
consiste em considerar os padrões viáveis e decidir quantas vezes cada padrão deve ser

81
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utilizado de modo a atender a demanda, minimizando o número total de barras utilizadas.

Supondo existir n padrões viáveis, introduzimos um vedor z cujos elementos são inteiros z{
(.j = 1, . . . , n), onde zj indica quantas vezes o padrão .j é selecionado. Assim, denotando
por P a matriz mz x n cujas colunas são os vetores pt, . . . ,pn, e representando por d o

vetar das demandas, o problema pode ser assim formulado:

minimize

Px
zj ? 0 e inteiro

(7.1)

A formulação acima traz consigo duas dificuldades em termos computacionais. A pri-
meira é determinar a matriz P (que pode ter um número exponencial de colunas); a
segunda é resolver um problema de programação linear inteira (que em geral são ./V'F>-

difíceis). Para se desvencilhar destas dificuldades, Gilmore e Gomory propuseram o mé-
todo de geração de colunas, que consiste em resolver a relaxação linear de (7.1), formulada
abaixo, gerando gradativamente as colunas de P

minimize

Ps -- d

zj 2 0 .j = 1,...,n
(7.2)

Podemos iniciar a resolução de (7.2) tomando a matriz identidade de ordem m}, que
chamaremos de B, como base da matriz P. Observe que cada coluna de -B corresponde a
um padrão viável pois todo item cabe na barra. Sem perda de generalidade, vamos supor
que as colunas de B correspondem às primeiras rn colunas de P. Denotaremos por IB a
parte do vedor z correspondente às colunas de .B. Obviamente, para toda coluna .j de P
que não faz parte de -B, #j = 0. No início da primeira iteração, fazendo aB = d temos
uma solução z para Pz :: d.
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Em cada iteração determinamos um vedor 3/ ta] que yrZ3 :: ]1r i. Utilizando 3/, gerimos
uma nova coluna z = (zl, . . . , z.) resolvendo o seguinte PLI, que corresponde a uma

instância do problema da mochila.

maximize y' z

}: ziJ{ $ -L
{-1
z{ ? 0 e inteiro

(7.3)

í=1,...,m

Após resolver (7.3), se g/rz > 1, resolvemos Bw z e determinamos

t :; l l$.j$m, '"j >0), (7.4)

e

s = n n(.j l ,Ç .j $ m, (7.5)

Em seguida substituímos os valores da coluna s de -B pelos valores do vetor z (nova
coluna), obtendo uma nova base 23'. Utilizando t e a solução corrente z, calculamos uma
nova solução viável z', como delineado na seguinte proposição.

Proposição 7.2.1 Sela z ma se/ração uááueZ de r7.PJ, t e s soluções de r7.{J e r7.S2,
respectivamente, zli = zJ -- mjt para .j = 1, . . . , s -- 1, s + 1, . . . , rn, zl; = t e zli = 0 para
i L.. . . ,«-. Então x' é se\«,ção «iá«el d. ('7.2).

Prova. Primeiramente vamos mostrar que zlí 2. 0 (.j = 1, . . . , n). Observe que í1 ? 0, pois
z. ? 0 e m. > 0, portanto zl, ? 0. Resta mostrar que zlí 2 0 para J = 1, . . . , s -- 1, s +

ill é um \-etor cujos elementos são todos iguais a l (a quantidade de elementos de l é determinada
pelo contexto em que ele aparece).
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1, . . . , m. Note que t

temos que
E ' :- 2 a, logo «j««. - «.«j 2 0 (.j 1, , m). Dessa forma,

"; ' ".

Vamos mostrar agora que Pz' = d. Seja zB = (zi, . . . ,z.)]" e zb = (zi, . . . ,z;,,)I''
Observe que Pz' = -B'zb, BzB = d e que -B difere de -B' apenas na coluna s, sendo z a
coluna s de .B'. Ademais, z. -- m.t = z. -- m.:: = 0. Assim,

PzP= BP=rB B(«, - «,t) + ;t BxB -- Bwt -F zt -- d -- zt -+ zt :: d

O valor da função objetivo de (7.2) no ponto z' não é pior que o valor da função
objetivo de (7.2) no ponto z, conforme demonstramos a seguir.

Proposição 7.2.2 Para z e z' mencionados na Proposição 7.2. 7, temos que

E «; $ E ".
.j = ]. .j = l

Prova. Sejam zB =(:«:,...,«;.)' e :«b =(«;1,
Z/a".B :: lr .Bzo :: z, t ? 0 e Z/rz > 1, temos que

, #;,.):z'. Lembrando que z. nTu/sl' 0,

\'r'Z...J 'J I'«b I'(«« - «-t) + «: IÜ7'zB E]ll"'ut+t = tj -- d' B'ut -+ t

E
.j=i .j=i .j=l

Eló -- drzt + t = Ez.j + t(l -- y''z) $ z.j
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Começamos então uma nova iteração com z = z' e -8 = B'. Se yrz $ 1, então a
solução z corrente é ótima. Para demonstrar este fato podemos usar o dual de (7.2),
formulado a seguir.

minimize yrd
y''P $1 1r

(7.6)

O Teorema das Folgas OompZementares, enunciado abaixo de uma forma conveniente
aos nossos propósitos, estabelece relações entre soluções ótimas de (7.2) e (7.6).

Teorema 7.2.3 (Folgas Complementares) Dada uma sa/anão uááueJ z de r7.21 e uma
sot«,ção uiáuel 'y de ('7.6), = e y são se\«.ções ótimüs de ('7.2) e ('7.6), «spectiuame«-te, se
e soft\ente se

«j(i - }: y.a,j)
{-1

0 para .j 1, ,« e (d: - >1: a,j«j)y. 0 para í 1, ,m

Uma demonstração deste teorema pode ser obtida em IChv801, pelo que deixamos de
transcrevê-la aqui. Agora estamos em condições de provar que se a solução de (7.3) tiver
valor menor ou igual a l então z é solução ótima de (7.2).

Proposição 7.2.4 -Dada tema se/uçáo u áueJ z de r7.2,) e Hm vetar g/ taJ gKe Z/r.B
se a sot«-ção z de ('T.3) for tat que qrz $ \ e«tão = é sot'«ção ótimü de ('r.2).

Prova. Observe que yr.B $ 1 (j = 1, . . . , n), caso contrário tal /3 seria uma solução de

(7.3) com valor maior que 1. Portanto y é solução viável de (7.6). Note que para todo
.j tal que zj > 0, /à é unha co]una de Bi fogo >1:Z:i Z/{J3,J = 1, pois yrZ3 = ]11". Assim,
/,(l -- >1:i:;;* yiP.,.j) - 0(.j = 1,. . ., n). Ademais, >:;::: P.,jz.j = d{(á = 1,. ..,m), pois z é
solução viável de (7.2). Portanto, pelo Teorema das F'o/gas C'omplementares, z é solução
ótima de (7.2). H

Temos então o algoritmo que chamaremos de Simp/ez com Geração de (7o/umas para
o PO.Ei , ou simplesmente SimplexGCI, cujos detalhes são apresentados a seguir.
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.Bnt«d«:(-L,Z,d) onde J =(/:, . . . ,Z,.) e d =(d:,
Saz'da: Uma solução ótima de (7.2): minimize

Pz -- d

a;.j 2 0 .j = í, ,n

(onde P é a matriz dos padrões viáveis)

1 Faça z = d e seja -B a matriz identidade de ordem m.
2 Resolva Z/rB = lr
3 Gere uma nova coluna resolvendo (7.3):

maximize 3/' z
?'\<.1,
z{ ? 0 e inteiro d :: l, . . . ,m

4 Se 3/rz $ 1, devolva .B e z e pare (tal z corresponde apenas
5 Caso contrário, resolva .Bw := z.

6 Calcule t = «-ãn(:- 1 1 $ .j $ m}, mj > 0)
7Calcule s=mín(.j i$.j Sm, :--t).
Q T) :,rn ; -- l :,+Á .-. fn":,
1./ X C+XL+ P a. t+Uv l/U ACX\ÍL+

8.1 .Bí,. = zí.
8.2 Se á = s então zi :: tl caso contrário, z{ :: zí -- mÍt.

9 Retorne ao passo 2.

às colunas de -B)

Ainda não deixamos claro como executar o passo 3 do algoritmo SimplexGCi . Observe,
no entanto, que toda solução ótima de (7.3) tem que satisfazer

,[ -- \' Zizí <Z..a ' " (7.7)

pois se isso não ocorresse seria possível incrementar z. de uma unidade. Chamamos as
soluções viáveis de (7.3) que satisfazem (7.7) de soluções sensatas.

Podemos executar o passo 3 do SimplexGCi utilizando o algoritmo MOCHILA, que
consiste basicamente em enumerar as soluções sensatas, começando por aquelas que pare-

iSe P é uma matriz, então /).,J é o elemento que está na ]inha ie na coluna j de P. Ademais, ]3
denota a coluna J de P, e P: é a linha { de P
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cem ser mais promissoras, buscando entre elas uma solução ótima. Apresentamos a seguir
os detalhes do algoritmo.

Entrctdü'. ÇL.\\,. . . ,lm,'yt,. - . .y..Õ.

Saída: zi, . . . , z. c N tais que >1:Z;i Ziz{ $ -L e >:=a yizí é máximo.

1 Faça M = 0 e Á; = 0.

2 Ordene os itens em ordem decrescente de f (custo relativo).
3 Para j = Ã; + l até m faça

3.i ;.í l(.L - E?:J z:;:)/z.jJ.

4 Se M $ )11:i:::;: 3/í,z{ faça z* = z e M :: )ll:i::i yiz;

5Procurek=«,a:«({{ liS <me .i >0, E;:llyj;j+g/i(;i--l) +

xli:l /J;j - ü(;: - i)) > w} u {o}).
6 Se k = 0 então devolva z* e pare.

7 Faça zk = zk -- ]. e retorne ao passo 3.

Ao enumerar as soluções sensatas, podemos evitar que soluções claramente inferiores
à melhor solução já encontrada sejam analisadas. Tal procedimento limita sobremaneira
o espaço de busca, tornando o algoritmo sensivelmente mais rápido.

Observe que no passo 2 colocamos os itens em ordem decrescente de custo relativo. No
passo 5, ao procurar um valor para k, consideramos possíveis soluções 2 tais que 2{ -: z{
({ = 1, . . . , k -- 1) e 2t = zk -- 1. A idéia é determinar a priori, quaisquer que sejam os

valores de 2e+l,...,2., se E tem chance de ser melhor que z*. Cada item k + l,...,m
tem custo relativo menor ou igual a 7fJ:l-, portanto

m

: ":::$:-ua
k l

>. z,.: - z*(;* - 1))

Dessa forma, para todas as soluções 2 com os valores das primeiras k posições fixadas
como acabamos de descrever, vale que
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m A--l

}l: v,z, $ }: z':;: + v*(;* n '- Zi=ü E Zk(zÀ; 1)) (7.8)
{-l. {-l. {-1.

Como desejamos que o valor de uma solução 2 seja maior que M, podemos impor que
a seguinte desigualdade seja satisfeita ao escolher o valor de A, caso contrário 2 não tem
chance de ser melhor que z*

: j;j +y:(;* u -'- f:-ü
k l

Zk(zÀ; -- 1)) > M. (7.9)

Podemos dizer que o algoritmo MOCIHILA executa uma busca em profundidade numa
árvore, onde cada ramo da árvore (um caminho desde a raiz até uma folha) representa
uma solução sensata. A desigualdade (7.9) permite podar esta árvore fazendo com que
o algoritmo encontre uma solução mais rapidamente. Trata-se portanto de um algoritmo
de enumeração do tipo branca-and-bownd. Apesar de ser exponencia! no pior caso, este
algoritmo se mostra bastante satisfatório na prática.

Voltando ao algoritmo SimplexGCi, a condição suficiente para que a nova coluna possa
entrar na base é ya"z > 1. Dessa forma, não precisamos encontrar uma solução ótima de
(7.3). Implementamos uma versão do SimplexGCi que utiliza o algoritmo MOCHILA aqui
descrito e outra versão em que o algoritmo MOCHILA pára ao encontrar uma solução com
valor maior que l (não necessariamente ótima). Os resultados dos testes que realizamos
(veja IClin991) indicam que buscar soluções ótimas de (7.3) faz com que seja necessário
gerar um número menor de colunas, compensando assim o maior esforço na geração de
colunas.

Com relação à quantidade de colunas geradas pelo SimplexGCi, Klee e Minty IKM721
exibiram uma família de problemas de programação linear, criada artificialmente a partir
de deformações do cubo n-dimensionar, para a qual o algoritmo Simplex, com regra de
pivotação de Dantzig-\golfe, executa um número exponencial de iterações. Outros autores
provaram que o Simplex pode requerer tempo exponencial mesmo utilizando outras regras
de pivotação IZad731.

No entanto, os testes computacionais que realizamos indicam que o número médio de
colunas geradas pelo SimplexGCt é O(m2). Isto parece estar de acordo com resultados
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teóricos obtidos por diversos pesquisadores a respeito do tempo requerido pelo Simplex
no caso médio IAMT84, Bor901.

Infelizmente a solução ótima de (7.2), obtida pelo SimplexGCi, não é necessariamente
inteira. De fato, o valor de uma solução ótima de (7.2) pode não ser igual ao valor de uma
solução ótima de (7.1). Para contornar este problema, Gilmore e Gomory propuseram,
após achar uma solução ótima de (7.2), arredondar para cima o valor das variáveis (isto
é, arredondar cada z{ para [zi]), obtendo assim uma solução inteira. No entanto, este
procedimento pode acarretar a produção de itens em quantidade superior à demanda, e
conduz a uma solução inteira cujo valor pode eventualmente estar longe do valor de uma
solução inteira ótima.

Diversos métodos heurísticos têm sido propostos para se obter soluções inteiras com
valor mais próximo do ótimo IWG96, Cin991. Destacamos o algoritmo por nós proposto
em ICin991, chamado de HÍBRIDO. Demonstramos que o valor da solução encontrada
pelo algoritmo HÍBRIDO difere do valor de uma solução inteira ótima de no máximo l,
se verdadeira uma conjectura proposta por Scheithauer e Terno IST951. Tal conjectura
estabelece a seguinte relação entre o valor de uma solução ótima de (7.2) e o valor de uma
solução ótima de (7.1).

Conjectura 7.2.5 (Scheithauer & Terno' 1995) . Sejam z e z* se/anões ótlmas de
('T.2) e ('7.1), «specti«««ente. E«-tão

$«;] * :.

Em experimentas computacionais realizados por diversos autores, onde foram determi-
nadas soluções inteiras ótimas, verificou-se que em todas as instâncias testadas a diferença
entre os valores de z e z* era menor que 2 IST92, WG93, ST95, Cin981. De fato, até a
data em que esta tese foi finalizada, a maior diferença conhecida, entre os valores de z e
z* é de 1,1666. . . IRST02j. Ademais, a validade desta conjectura já foi estabelecida para
diversas classes de instâncias do PCIEDI IST95, ST97, NST081.

Dizemos que o algoritmo HÍBRIDO é um algoritmo q%ase-ezafo, se verdadeira a con-
jectura de Scheithauer e Terno, visto que ele sempre encontra soluções ótilnas ou quase
Ótim,as.
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Na próxima seção, veremos que é possível adaptar o algoritmo SimplexGCt para o
PCGD2, efetuando uma modi6cação na maneira de gerar novas colunas.

7.3 Adaptando o Método de Geração de Colunas para
oPCGD2

No caso unidimensional, gerar uma nova coluna equivale a encontrar uma solução de
(7.3) com valor maior que 1. Uma solução de (7.3) indica uma coleção de itens com
a seguinte propriedade: a soma dos comprimentos dos itens da coleção não excede o
comprimento da barra. Esta coleção é composta por zí itens de comprimento Z{ (í =
1, . . . , m). Esta propriedade garante a existência de um padrão contendo a coleção de
itens

Já no caso bidimensional, a propriedade citada no parágrafo anterior não garante a
existência de um padrão contendo a coleção de itens expressa pela solução de (7.3) . Mesmo
que alterássemos a desigualdade >1:Z:i zí/{ $ -L para },{:;:: z /ía $ Z,,'{, ou seja, exigíssemos
que a soma das áreas dos itens da coleção não excedesse a área da placa, ainda assim,
tal propriedade não garantiria a existência de um padrão viável, Existe a necessidade de
impedir a sobreposição dos itens dentro do padrão.

No entanto, o algoritmo PCGV2PD, explicado na Seção 6.6, é capaz de gerar padrões
guilhotináveis. Além disso, se cada item í tem valor y{ e aparece zí vezes num padrão
produzido pelo PCGV2PD ({ = 1, . . . , n}), então }:=:: Z/Ízi é máximo. Isto é exatamente
o que precisamos pala gerar novas colunas. Dessa forma, tudo o que precisamos fazer
para adaptar o algoritmo SimplexGCi para o PCGD2 é utilizar o algoritmo PCGV2PD
para gerar novas colunas. A seguir, detalhamos o algoritmo SimplexGC2 que resolve a
formulação (7.2) correspondente a uma instância do PCGD2.

Ao executar o passo 3 do SimplexGC2, as matrizes guãZhotárza e posÍcao, calculadas
pelo algoritmo PCGV2PD, nos permitem reconstruir o padrão representado por z. Fica
implícito na descrição do algoritmo que esta informação deve ser devolvida, pois também
estamos interessados em saber como cortar as placas.

Como já mencionamos anteriormente, a formulação (7.2) pode não ter solução ótima
onde todas as varia'reis sejam inteiras. Na próxima seção discutimos como lidar com esta
di$cuidade.
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Algoritmo 7.3 SimplexGC2
.Bnf«da:(1,, ,4,/,a,d) onde / =(Z:,
Saída: Uma solução ótima de (7.2):

, z«), « («:, . . . , «.)
minimize

Px -- d

rj ? 0 J = 1,

(onde P é a matriz dos padrões viáveis)

1 Faça z = d e seja -B a matriz identidade de ordem m
2 Reso[va yrB = ]]r
3 Gere uma nova coluna z executando o algoritmo PCGV2PD

L , A , 1, . cl , 'y.

4 Se yrz $ 1, devolva -B e z e pare (tal z corresponde apenas
5 Caso contrário, resolva .Bm :: z.
6 Calcule t = mán(:- l l .$ .j $ "1, wj > 0).
7 Calcule s = rn n(.j' 1 1 $ .j $ m, :- - í).
8 Para í = 1 até m faca

8.1 Bi,, -: zi.
8.2 Se í := s então z{ = t; caso contrário, z = z -- wit.

9 Retorne ao passo 2.

e d = (d:, , d.)

,n

com parâmetros

às colunas de -B)

7.4 O Algoritmo PCGD2GCI

Explicaremos agora como podemos obter uma solução inteira a partir das soluções
encontradas pelo SimplexGCu. O processo é iterativo. Cada iteração inicia com uma
instância / do PCGD2 e consiste basicamente em resolver (7.2) com o SimplexGCl2 obtendo
B e z. Se z for inteira, devolvemos B e T e paramos. Caso contrário, calculamos z* =
(zT, . ..,z=) fazendo z = lr J (ã = 1, . . . ,mz). Adorando esta nova solução, uma parte

da demanda dos itens não será atendida. Mais precisamente, a demanda não atendida de

cada item í será d; = di -- E:=:i B{,jz;

Fazendo d* = (dT, . . . ,dl), temos então uma instância residual /* = (-L,.4,Z,c,d*)
(podemos ter o cuidado de eliminar de /* os itens que porventura tenham demanda nula).
Se algum zl' > 0 (á = 1, . . . , rrz), uma parte da demanda é atendida pela solução z*. Neste
caso devolvelnos 23 e z, fazemos / = /* e começamos uma nova iteração. Se z: = 0
({ = 1,. . .,n}), nenhuma parte da demanda é atendida por z*. Resolvemos então a

instância /* com o algoritnao HFF, explicado na Seção 4.4.



92 O Método de Geração de Colunas Aplicado ao PCGDz

Apresentamos a seguir o algoritmo PCGD2GC que implemente o processo iterativo
que acabamos de descrever.

Algoritmo 7.4 PCIGD2GC
.Entrada: Uma instância / =(L,.A, Z, a,d) do PCIGD2, onde Z =(ZI,

« . . . ,«.) e d (d:, . . . ,d«).

Saída: Uma solução para /

1 Execute o algoritmo SimplexGC2 com parâmetros .L, .4, Z, a, d obtendo .B e z.
2 Para € = 1 até m faça z; = lziJ.
3 Se z; > 0 para algum á, l $ { $ m, então

3.1 Devolva -B e zT, . . . , z= (mas não pare).

3.2 Para { :: l até m faça

3.2.1 Para .j = 1 até m faça d{ :: di -- -B{,jzj
Q Q T?n ,.a ,«./ -- n
tJ e qP .L LA:r Çb 1 1 U

3.4 Para ã -: l até m faça

3.4.1 Se d{ > 0 faça nz' :: m' + 1, /., :: Ji, a«.' :: ai e d.,, :: dí.
3.5 Se mz' :: 0 então pare.

3.6 Faça m = rn' e volte ao passo l.
4 Z' = Ü, a' = ÇÓ.

tos +/
K Pn.-:, ; -- l a+Á v. fnP'-
t/ J L+X LA U .L L+Uv f f b XC»\ÍC+

5.1 Para .j = 1 até dí faça
5.]..1 Z' = Z' U {Zi}, a' = a' U {aí}.

6 Devolva a solução do algoritmo HFF executado com parâmetros .L, .A, Z', a'

,z"),

/+ Z' e a' são multiconjun

Observe que em cada iteração ou uma parte da demanda é atendida ou passamos para
o passo 4. Isto garante que após um número finito de iterações, toda a demanda terá sido
atendida (uma parte dela eventualmente no passo 4). Na realidade, sobre o número de
iterações do algoritmo, vale o seguinte resultado.

Proposição 7.4.1 0 passo 3.6 do algoritmo PCIGI)zGC é executado no máximo m vezes

Prova. Ao executar o passo 3.6, seja d* o vetou-demanda da instância residual. Note
que d* -: .4z -- d#*. Faça z' = z -- z*. Observe que tal z' é uma solução ótima da



7.4 0 Algoritmo PCGD2 (; C: 93

formulação (7.2) correspondente à instância residual pois -Áz' = ,4z -- Az* = d* e z; =

z{ -- z; = zí -- lziJ ? 0 ({ = 1, . . . ,nl). Dessa forma, na iteração seguinte, o valor da

solução fornecida pelo SimplexGC2 será >,i::x z'

Se uma nova iteração é iniciada, então >1:Z:: z* 2 1. Além disso, >1:Í::: z :: )l-Ü;:l z '

>l:;=: z*. Dessa forma, temos que },=:iz' $ >=Z:iz -- l. Isto significa que, ao final

de cada iteração, o valor ótimo de uma solução da instância residual decresce de pelo
menos 1. Como no final da primeira iteração }.í::: z' < m}, após no máximo m iterações
teremos )l:;=:: z' < 1. Sendo assim, na iteração seguinte >:1" : z < 1 e consequentemente
>:=;. z* = 0. Dessa forma, o algoritmo não mais executará o passo 3.6, prosseguindo
então para o passo 4.

Vimos assim que o número de chamadas ao SimplexGCu é polinomial. Ademais,
o número de colunas geradas pelo SímplexGC2 também é polinomial, no caso médio,
conforme discutimos na Seção 7.2. Observe no entanto que o cálculo de J' e a' no passo 5
do PCGD2GC pode levar tempo exponencial. Este passo é necessário para transformar a
representação da última instância residual numa entrada para o HFF, utilizado no passo
seguinte. Além disso, o HFF também pode requerer tempo exponencial para resolver esta
última instância.

Pode-se perguntar por que não utilizamos o algoritmo PCGD2SH, explicado na Seção
5.3, que é polinomial. Temos duas razões para esta escolha: primeiro, gerar uma nova
coluna com o algoritmo PCGV2PD requer tempo que pode ser exponencial em m. Somente

este fato já torna o PCGV2GC exponencial, mesmo no caso médio. Além disso, o HFF
tem razão de aproximação assintótica 2,125 enquanto que a razão de aproximação absoluta
do PCGD2SH é 4. Dessa forma, a utilização do HFF tende a produzir soluções de melhor
qualidade.

Por outro lado, é verdade que se os itens não forem muito pequenos em relação às
placas2, o PCGV2PD pode ser implementado de forma a requerer tempo polinomial (veja
Seção 6.6). Neste caso, poderia ser adequado eliminar os passos 4 e 5 do PCGD2GC
e utilizar o PCGD2SH em vez do HFF para resolver o último problema residual. Uma
eventual diminuição na qualidade das soluções encontradas seria compensada, pelo menos
em termos teóricos, pela garantia de que o tempo requerido pelo algoritmo PCIGD2GCI
seria polinomial em n}, no caso médio.

Convém observar que o PCGDeGC é capaz de resolver a variante do PCGD2 em que
rotações são permitidas, que chamaremos de PCIGD;. Para isto, basta que na chamada

amais precisamente, para A fixo, /l > + e aí > {({ = 1,...,m).
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do algoritmo PCGV2PD, feita no passo 3 do algoritmo SimplexGCu, façamos a trans-
formação explicada na Subseção 3.3.5. Chamaremos o SimplexGC2 com esta alteração
de SimplexGC;. Com isto, poderemos produzir padrões com itens que tenham sofrido
rotação. No entanto o algoritmo HFF, utilizado no passo 6 do PCGD2GC, não tira pro-
veito da possibilidade de empacotar os itens após rotações ortogonais. Utilizamos então
o algoritmo FFDHR, descrito na Seção 5.5.

O algoritmo PCGD;GC, descrito a seguir, é uma versão especializada do PCGD2GC
para o PCGD;.

.Entrada: Uma instância / = (-L, .A, /, a, d) do PCGD; onde Z = (ZI,
« . . . ,«.) e d (d:, . . . ,d.).

Saída: Uma solução para /

1 Execute o algoritmo SimplexGC; com parâmetros 1,, ,4, /, a, d obtendo
2 Para { = 1 até m faça z; = ]zí].
3 Se z; > 0 para algum {, l .$ ã ,$ m, então

3.1 Devolva B e zT, . . . , zl (mas não pare).
3.2 Para ã :: l até m faça

3.2.1 Para .j = 1 até m faça dí :: di -- -Bi,.jzJ
3.3 Faça m' = 0.
3.4 Para ã = 1 até m faça

3.4.1 Se dí > 0 faça nz' = nz' + 1, Z., = /:, am' ' a{ e d,., = di.
3.5 Se m' :: 0 então pare.

3.6 Faça m :: rlz' e volte ao passo l.
4 /' = Ü, a' = Ç]
5 Para à :: l até m faça

5.1 Para .j = 1 até d{ faça

5.1.1 /' = /' U {/i}, a' = a' U {ai}.
6 Devolva a solução do algoritmo FFDHR executado com parâmetros .L,

} z«),

.4,Z',a'

Observe que, assim como o algoritmo HFF, o FFDHR possui complexidade de tempo
polinomial no tamanho de sua entrada, mas pode requerer tempo exponencial em O(m),
que é o tamanho da entrada do PCGD;GC.
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7.5 Perturbando as Instâncias Residuais

Experimentamos uma outra modificação no algoritmo PCGD2GC (e no PCGD;GC)
com o intuito de obter soluções de melhor qualidade. Tal modificação consiste basicamente

no seguinte: se ao resolver uma instância, a solução devolvida pelo SimplexGC2, após
ser arredondada para baixo, for igual a zero, em vez de submeter esta instância para o
algoritmo HFF (ou para o FFDHR) resolver, utilizamos o HFF (ou o FFDHR) para obter
um bom padrão, atualizamos as demandas e, se houver demanda não atendida, retomamos
ao passo l.

Em nossa implementação, consideramos como bom um padrão produzido pelo liFF
(ou pelo FFDHR) que apresente o menor desperdício de área. Eventualmente, outros
critérios podem ser utilizados.

Chamaremos o algoritmo obtido com esta modificação de PCIGD2GCP. Observe que
a idéia básica deste algoritmo é perturbar as instâncias residuais cuja solução de sua
relaxação linear, arredondada para baixo, seja igual a zero. Clom este procedimento,
espera-se que a solução obtida pelo SimplexGC2 para a instância residual possua mais
variáveis com valores maiores que l.

Convém observar que com esta n:codificação, a garantia de que precisaremos executar no
máximo m+ l chamadas ao SimplexGC2, implícita na Proposição 7.4.1, não é mais válida.
No entanto, é fácil perceber que o PCGD2GCP converge, pois cada vez que executamos
o passo l do algoritmo, a demanda é estritamente menor do que a da iteração anterior.
Após um número anito de iterações, a demanda terá sido totalmente atendida e então o
algoritmo pára (no passo 3.5 ou no passo 7). Pode ocorrer, no entanto, que a convergência
do algoritmo PCGD2GCP seja mais lenta que a do PCGD2GC.

Podemos adaptar o algoritmo PCGI)2GCP para o caso com rotações simplesmente
trocando as chamadas aos algoritmos SimplexGC2 e HFF por chamadas aos algoritmos
SimplexGC; e FFDHR, respectivamente. Clhamaremos o algoritmo obtido através desta
adaptação de PCGD;GCJP, no entanto não apresentaremos sua descrição detalhada, por
ser ele muito semelhante ao PCGD2GCP, cujos detalhes são fornecidos a seguir.

Apresentamos na próxima seção os resultados computacionais obtidos ao aplicar os
algoritmos PCGD2GC, PCGD2GCP, PCGD;GC e PCGD;GCP a diversas instâncias.
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Algoritm.o 7.6 PCGD2GCP
.Entrada: Uma instância / =(-L,.A,Z, a, d) do PCGD2, onde Z =(Z!, .

« . . . ,««) e d (d:, . . . ,d«).

Saída: Uma solução para /

1 Execute o algoritmo SimplexGC2 com parâmetros .L, A, Z, a, d obtendo .B e z.
2 Para á = 1 até m faça z; = lziJ.
3 Se z; > 0 para algum ã, l $ { $ n7z, então

3.1 Devolva B e zT, . . . , zl (mas não pare).

3.2 Para á :: l até m faça

3.2.1 Para .j = 1 até m faça dí :: d{ -- -Bi,jz.j
R R Elnrn qrn/ -- f)

JÜ U)Í q.0 J l P

3.4 Para á :: l até m faça
3.4.1 Se dí > 0 faça m' :: nl' + 1, Z., :: Zí, a.., :: aí e d, :: dí.

3.5 Se m' = 0 então pare.
3.6 Faça m = rrz' e volte ao passo l.

4 Z' = Ü, a' = Ü.
5 Para ã = 1 até m faca

5.1 Para .j = 1 até d{ faça

5.1.1 Z' = Z' U {Zí}, a' = a' U {aí}.
6 Devolva um padrão gerado pelo algoritmo HFF, executado com parâmetros -L, .A, /', a',

que apresente o menor desperdício de área e atualize as demandas.
7 Se houver demanda não atendida, volte ao passo l.

7.6 Resultados Computacionais

Os algoritmos foram implementados utilizando-se a !inguagem C e o código executável
gerado pelo compilador gcc versão 2.95.4 (Z)eZ){an Frete/Case). Os testes executados num
computador com dois processadores AMZ) .4fA/on .A/P .7800-f, clock de 1.5 Ghz, 3.5 GB
de memória principal e sisten-La operacional -Lánuz (distribuição Z)eZ){an G.Nt//Zànuz 3. 0).
Fizemos uso do software Xpress-.IMP IXpr021 para resolver os sistemas de equações lineares
que aparecem nos passos 2 e 5 do algoritmo SimplexGC2.
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7.6.1 Resolvendo Instâncias do PCGD2

Não encontramos instâncias do PCIGD2 na OR-LIBRARY. Decidimos então usar as
instâncias gcutl, . . . , gcut12, atribuindo a cada item uma demanda gerada aleatoriamente
entre l e 100. Chamamos tais instâncias de gcutld, . . . ,gcut12d. As demandas foram
geradas utilizando-se a função rama da linguagem PERL (versão 5.6.1) IWC0001 com a
semente sendo inicializada com o número (-L + .Á) # m + m, onde L e Á são a largura e

a altura da placa, respectivamente, e m é a quantidade de itens. Por exemplo, para a
instância gcutld a semente da função band foi o número 5010. As demandas utilizadas
nestas instâncias aparecem no Apêndice A.

Utilizamos o algoritmo PCGD2GC para resolver as instâncias gcutld, . . . , gcut12d.
Apresentamos na Tabela 7.1 o valor da solução encontrada pelo PCGD2GC, o limite
inferior (LI) fornecido pela solução de (7.2) para o valor de uma solução inteira ótima,
a diferença percentual entre a solução do PCGD2GC e o valor do LI, o tempo gasto,
a quantidade de colunas geradas, o valor da solução encontrada pelo HFF e o ganho
percentual da solução do PCGD2GC em relação à solução do HFF. Cada instância foi
resolvida 10 vezes e os tempos apresentados foram obtidos calculando-se a média do tempo
gasto nestas 10 resoluções.

Média l l 0,161% 8,779%o

Tabela 7.1: Soluções do PCGD2GC para as instâncias gcutld, . . . , gcut12d.

Instância

Solução
do

PCGD2GC

Limite
Inferior

(H)

Diferença
em relação

ao LI
Tempo

(seg)

Colunas
Geradas

qnlllrÍin
do

HFF

Ganho em
rpl nr5n ;.n

HFF
gcutld 294 294 o,ooo% 0,059 9 295 0,339%
gcut2d 345 345 o,ooo% 0,585 68 402 14,179%
gcut3d 333 332 0,301% 2,340 274 393 14,834%
gcut4d 838 836 0,239% 11,693 820 977 11,323%
gcut5d 198 197 0,507% 0,088 18 198 o,ooo%
gcut6d 344 343 0,291% 0,362 101 418 17,308%
gcut7d 591 591 o,ooo% 1,184 136 615 4,523%
gcut8d 691 690 0,145% 30,361 952 764 9,555%
gcut9d 131 131 o,ooo% 0,068   !43 7,092%
gcut10d 293 293 o,ooo% 0,172 20 335 12,537%
gcutlld 331 330 0,303% 8,570 222 353 6,232%
gcut12d 673 672 0,149% 39,032 485 727 7,428%
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O algoritmo PCGD2GC encontrou soluções inteiras ótimas para 5 das 12 instâncias.
Nas outras 7 instâncias, a diferença entre o valor da solução encontrada pelo PCGD2GC e o
valor do limite inferior fornecido pela solução de (7.2) é menor ou igual a 2. Eventualmente,
algumas das soluções obtidas para estas 7 instâncias (com exceção certamente da instância
gcut4d, para a qual encontramos uma solução melhor com o algoritmo PCGD2GCP) podem
ser ótimas. De qualquer forma, todas as soluções encontradas são quase-ótimas. Na média,
a diferença entre o valor da solução encontrada pelo PCGD2GC e o limite inferior foi de
apenas 0,161%.

Observamos ainda que o tempo gasto para resolver estas instâncias foi satisfatório, da
ordem de segundos. Além disso, o ganho percentual da solução do PCGD2GC em relação
à solução do HFF foi de 8,779%, na média, o que é significativo.

Experimentamos também resolver as instâncias gcutld, . . . , gcut12d com o algoritmo
PCGD2GCIP. A Tabela 7.2 contém os resultados obtidos.

Mlédia l [ 0?i519;il i 8,788%

Tabe[a 7.2: So]uções do PCG])2GCP para as instâncias gcut]d, . . . , gcut12d.

Percebemos que o desempenho do algoritmo PCGD2GCP ao resolver estas instâncias
foi quase igual ao do PCGD2GC. Podemos destacar algumas pequenas diferenças: para a
instância gcut4d foi encontrada uma solução ótima, o número de colunas geradas sofreu

Instância

q,.l..Pã..
do

PCGD2G(y'

Limite
Inferior

(1,1)

Diferença
em relação

ao LI
Tempo

(seg)

Cloiunas
Geradas

qnlllrãn

do
HFF

Ganho em
rPI nrãn nr.

HFF
gcutld 294 294 o,ooo% 0,034 9 295 0,339%
gcut2d 345 345 o,ooo% 0,552 68 402 14,179%
gcut3d 333 332 0,301% 3,814 492 393 14,834%
gcut4d 837 836 0,120% 16,691 1271 977 11,429%
gcuf5d 198 197 0,507% 0,086 25 198 o,ooo%
gcut6d 344 343 0,291% 0,400 121 418 17,308%
gcutld 591 591 o,ooo% 1,202 136 615 4,523%
gcut8d 691 690 0,145% 32,757 1106 764 9,555%
gcut9d 131 131 o,ooo% 0,042 11 L43 7,092%
gcut10d 293 293 o,ooo% 0,153 20 335 12,537%
gcutlld 331 330 0,303% l0,875 416 353 6,232%
gcut12d 673 672 D,149% 42,616 692 727 7,428%
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um aumento de aproximadamente 40%, na média. Além disso, como já era esperado, o
tempo gasto aumentou em aproximadamente 15%, na média.

7.6.2 Resolvendo Instâncias do PCGD;

Resolvemos também as instâncias gcutl-d, . . . , gcut12d permitindo rotações. Chama-
mos tais instâncias de gcutldr, . . . , gcut12dr. Apresentamos na Tabela 7.3 os resultados
obtidos ao resolver tais instâncias com o PCIGD;GC.

Solução
do

Instância PCGD:GC
gcutldr l 291
gcut2dr l 283
gcut3dr 316
gcuf4dr 837
gcut5dr 176

542

651

123

270

300

603

T

Limite Diferença
Inferior em relação Tempo

(H) aoH (seg)

29i l o,ooo% l o,os2 l 5 l 29i
282 i 0,3s5ç l 4,i92 l i9i l 330
3i3 l 0,9589 l 6,ii8 l 323 l 35s
836 l o,120% l 12,350 l 493 t 945

174 1,149% 0,366 t 24 l 200
301 0,332% 2,756 157 l 405

122 0,820% l 0,472 32 l 140

270 0,000% 1,537 33 l 330

298 0,671% 43,173 249 l 329
601 0,333% 141,868 537 6ãi

l

]

Solução
Colunas l do
Geradas l FFDHR

Ganho em
relação ao
FFDHR
o,ooo%
14,242%
l0,986%
11,429% l
12,000%

25.432%
9,516%
11,429%
}2,143%

12liãi$]

gcut6dr
gcut'ídr
gcut8dr
gcut9dr
gcut10dr

l gcutlldr
gcut12dr
Média

E 0,671%
É 0.333%

0,408%

Tabela 7.3: Soluções do PCGD;GC para as instâncias gcufldr, , gcuÉ12dr

Observamos que o algoritmo PCGD;GC encontrou soluções inteiras ótimas para 3
instâncias. Nas outras 9 instâncias a diferença entre o valor da solução encontrada pelo
PCGD2GC e o valor do limite inferior fornecido pela solução de (7.2) foi sempre menor
ou igual a 3. São portanto soluções quase-ótimas. A diferença entre o valor da solução
encontrada pelo PCIGD;GC e o limite inferior foi de apellas 0,408%, em média.



O .Método de (;eração de C;alunas Aplicado ao P(IJ(;D2

O tempo gasto para resolver estas instâncias também foi satisfatório, ficando sempre
abaixo de 3 minutos. Comparando o valor das soluções obtidas pelo PCGD;GC com
as soluções obtidas pelo FFDHR, percebemos que houve um ganho percentual médio de
12,147%. Este ganho aumentaria para 16,168% se a comparação fosse feita com o HFF
Um fato interessante é que o ganho percentual médio do FFDHR em relação ao HFF, ao
resolver as instâncias gcutldr, . . . , gcut12dr foi de 4,774%.

Resolvemos também as instâncias gcutldr,
Apresentamos na Tabela 7.4 os resultados.

, gcut12dr com o algoritmo PCGD;GCP

Mlédia l [ 09237% ] 12,293%

Tabela 7.4: Soluções do PCGD;jGCP para as instâncias gcuZldr, . . . , gcut12dr

O algoritmo PCGD;GCP apresentou desempenho um pouco superior ao PCGD;GC,
no que diz respeito à qualidade das soluções obtidas. A instância gcut6dr foi resolvida
até a otimalidade, e soluções melhores foram encontradas para as instâncias gcut3dr,
gcut5dr, gc'afilar e gcut12dr. No entanto, o preço desta melhoria foi um aumento médio
de aproximadamente 97% no número de colunas geradas e de aproximadamente 44% no
tempo gasto.

Instância

q r.l 1 1 rã n

do

PCGD;GCP

Limite
Inferior

(H)

F't;enrnnp:,

em relação
ao LI

Tempo
(seg)

Colunas
Geradas

q..lllPã,-.

do

FFDHR

Ganho em
rplnrã'". "n

FFDHR
gcutldr 291 291 o,ooo% 0,070 5 291 o,ooo%
gcuf2dr 283 282 0,355% 5,041 252 330 14,242%
gcuf3dr 314 3}3 0,319% l0,006 740 355 11,549%
gcut4dr 837 836 0,120% 25,042 1232 945 11,429%
gcut5dr 175 174 0,575% 0,537 58 200 12,500%

gcut6dr 301 301 o,ooo% 2,884 175 405 25,679%
gcut'ídr 542 542 o,ooo% 4,098 121 599 9,516%
gcut8dr 651 650 0,153% 68,410 1154 735 11,429%
gcut9dr 123 122 0,820% 0,494 42 140 12,143%
gcut10dr 270 270 o,ooo% 1,546 33 330 18,182%
gcuflldr 299 298 0,336% 86,285 686 329 9,119%
gcut12dr 602 601 0,166% 181,056 945 682 11,730%
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Observamos ainda que utilizando a idéia de perturbar as instâncias residuais, imple-
mentada pelos algoritmos PCGD2GCP e PCGD;GCi', sempre obtivemos soluções cujo
valor difere do limite inferior de no máximo 1. Seria interessante resolver um grande
número de instâncias e verificar se isto continua a ocorrer.





CAPÍTULO 8

O PCGI)e com Placas de Dimensões
Variadas

8.1 Introdução

Podemos facilmente adaptar o método de geração de colunas aplicado ao PCGD2,
visto no capítulo anterior, para o problema de corte de guilhotina bidimensional com
demandas e placas de dimensões variadas (PCGD2V). Tal problema surge naturalmente
em diversos processos de corte de guilhotina, onde sobras de cortes anteriores podem ser
reaproveitados futuramente, ou ainda em situações em que o material a ser cortado é
fornecido em diversas medidas.

Formalmente, o PCGD2V consiste em: dada uma lista de k tipos de placas, onde
placa do tipo .j ten-t largura 4j, altura ,4.j e custo (:j, e uma lista de m itens, cada item
í com largura Z{, altura a{ e demanda d+, determinar como produzir di unidades de cada
item {, utilizando apenas cortes de guilhotina, de forma que a soma dos custos das placas
utilizadas seja a menor possível l

Discutimos, na próxima seção, como fazer tal adaptação. Em seguida, mostramos
como utilizar a mesma técnica para a variante do PCGD2V onde rotações são permitidas,
que chamaremos de PCGD;V. Discutimos brevemente como aplicar a idéia de perturbar
as instâncias residuais, apresentada na Seção 7.5, ao PCGD2V e ao PCGD;V. Finalmente,
apresentamos os resultados obtidos em testes computacionais.

iObviamente, para que uma instância do PCGD2V tenha solução é preciso que para todo item i
({= 1,...,rlt) exista um tipo de placa./ tal que / $ Lj e ai $ .4j.

103
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8.2 Adaptando o PCG2GC para o PCGD2V

Assim como o PCGD2, podemos formular o PCGD2V como um problema de progra-
mação linear inteira (PLI). Para fazer isto, basta introduzir uma pequena modificação em
(7.1). Observe que no PCGD2 todas as placas são idênticas e portanto possuem o mesmo
custo. Já no PCGD2V, cada tipo de placa possui dimensões e possivelmente custos di-
ferentes. A formulação do PLI deve incorporar esta característica. Vejamos então como
alterar convenientemente (7.1).

Para cada padrão .j (coluna da matriz P), seja c.j o custo da placa associada a este
padrão. Se tal placa é do tipo {, então cj = Ci. Representando por c o vedor cujas entradas
são cl, . . . , cj, temos então o seguinte PLl:

minimize cl'z
Px

zj ? 0 e inteiro

(8.1)
1,...,n

A relaxação linear de (8.1) é

minimize crz
Px -- d

z.f ;. 0 .j = 1, . . . , ri

(8.2)

Podemos adaptar o algoritmo SilnplexGC2 para resolver (8.2). Lembremos (lue em
cada iteração do SimplexGC2 precisamos gerar um padrão cujo valor2 seja maior que o
custo da placa associada ao padrão. E possíve! gerar uin tal padrão, se existir, fazendo no
máximo A chamadas ao algoritmo PCGV2PD. Em cada chamada utilizamos as dimensões
de um dos k tipos de placas. O algoritmo SimplexGC2V, descrito a seguir, incorpora esta
modificação.

20 valor do padrão é a soma dos valores de cada um dos itens contidos no padrão, sendo que o valor
de cada item é dado pelas variáveis duais de (8.2).
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.Dnt«da: / = (-L,Á,i,«,d) onde Z = (Z,:,
« . . . ,«.) e d (d:, . . . ,d.).

Saz'da: Uma solução ótima de (8.2): minimize crz

Px=d

,L*), A , H*), /

J = 1,...,n.

(onde P é a matriz dos padrões viáveis e c é o vetar de custos dos padrões)

l Para í = 1 até m faça

1.1«=d:,b:=mín(h i:$1«'".$Á«)e..=C.:
2 Seja -B a matriz identidade de ordem m.
3 Reso[va yr.B = ]]r
4 Para ! = 1 até Ã; faca

4.1 Gere uma nova coluna z executando o algoritmo PCGV2PD com parâmetros
Li, .Ai, /, a, g/.

4.2 Se yrz > (.;i vá para o passo 6.

5 Devolva -B, b e z e pare (tal r corresponde apenas às colunas de B).
6 Resolva .Bm :: z.

7 Calc«le t = «'-ãn(: l $ .j $ "', '"j > 0)
8 Calcule s = m n(j 1 1 $ .j .g rn, 3- = t).
9 Z). -: Z e c; :: (7i.
10 Para ã = 1 até m faça

10.1 Z?i,. :: zi.

l0.2 Se á :: s então z{ :: tl caso contrário, zí :: z{ -- mit.
11 Retorne ao passo 3.

Na descrição do SimplexGCl2V, o vetou b indica a placa associada a cada coluna da
matriz -B. Dessa forma, as colunas de B, junto com o vedor b e os vetores guãZhotárza e
posícao, calculados pelo PCGD2 , permitem construir os padrões que constituem a solução
do SimplexGG2V.

Dependendo dos dados de entrada, com alguns cuidados na implementação podemos
obter um ganho substancial no tempo requerido pelo SimplexGC2. Sejam .L... e J..,
respectivamente a maior largura e a maior altura dentre todos os tipos de placas. Uma
idéia que poderia ser usada é a de chamar o algoritmo PCGV2PD apenas para uma placa
(possivelmente fictícia) de dimensões iguais a (.L«-, .4«..). As matrizes y, guilhotina e

posicao, calculadas pelo algoritmo, vão conter todas as soluções que seriam obtidas pelo
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PCGV2PD se realizássemos k chamadas ao algoritmo utilizando as dimensões de cada um
dos k tipos de placas.

Observe no entanto que a idéia descrita no parágrafo anterior nem sempre leva a uma
diminuição no tempo gasto pelo algoritmo. Se houver grande diferença entre a largura e a
altura de alguns dos tipos de placas, achamada ao algoritmo PCGV2PD com as dimensões
.L.., e .A... pode requerer mais tempo do que À; chamadas com as dimensões dos k tipos
de placas.

Como exemplo, considere uma entrada do SimplexGC2V onde existe um tipo de placa
com dimensões (.R2, R) e outro tipo de placa com dimensões (-R, -R2). Os demais tipos de
placas têm largura menor que /?u e altura menor que .R ou largura menor que /? e altura
menor que .R2. Uma chamada ao PCGV2PD com as dimensões .Z.,.., e A.., iria requerer
tempo O(R4), supondo que a quantidade de pontos de discretização seja linearmente
proporcional à dimensão. Por outro lado, k chamadas com as dimensões dos k tipos de
placas iria requerer tempo (2(À;R3). Se À; for muito menor do que -R, o que em geral é bem
razoável, é mais vantajoso não fazer uma chamada ao PCGVePD com as dimensões .L..,
e .A..,, mas sim k chamadas com as dimensões dos k tipos de placas-

O fato é que, numa iteração do SimplexGC2V, podemos aproveitar as informações
obtidas nas chamadas anteriores feitas ao PCGV2PD, naquela iteração, para diminuir o
tempo gasto numa nova chamada ao PCGV2PD.

Observe que no SimplexGCeV utilizamos o primeiro padrão gerado pelo PCGV2PD
cujo valor é maior que o custo da placa associada ao padrão. Alternativamente, podería-
mos executar todas as iterações do passo 4, e dentre os k padrões gerados pelo PCGV2PD
escolher aquele padrão cujo valor fosse máximo. Com isto, seria esperada uma diminui-
ção no número de iterações do SimplexGC2V, pois o valor da função objetivo tenderia a
convergir mais rapidamente para o valor ótimo. Por outro lado, o tempo gasto em cada
i tornrãn nll mnnt nri nywv wu vxvw WP

Em nossa implementação do SimplexGC2V utilizamos sempre o primeiro padrão ge-
rado pelo PCGV2PD cujo valor é maior que o custo da placa associada ao padrão. Seria
interessante implementar a idéia citada no parágrafo anterior, o que corresponde a usar a
regra de pivotação conhecida como /aryest reduced cosa ITZ931, e verificar empiricamente
o que acontece com o tempo requerido pelo SimplexGC2V

Vimos como resolver (8.2). Tudo o que falta para adaptar o PCGD2GC ao PCGD2V é
definir como resolver a última instância residual. Para fazer isto, utilizaremos o algoritmo
HFF para empacotar os itens da instância residual nas placas que possuem o menor
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custo relativos. Apresentamos a seguir o algoritmo PCGD2VGC, que é a adaptação do
PCGD2GC pardo PCGD2V

Algoritmo 8.2 PCGD2VGC
Ezzírada: Uma instância / = (-L, .4, J, a, d) do PCGD2V, onde L = (LI,

Á ...,A*),J(/«,...,Z.),« ...,««)ed
Saída: Uma solução para /

1 Execute o algoritmo SimplexGC2V com parâmetros Z,, ,4, Z, a, d obtendo .B, b e z
2 Para í = 1 até m faça zl' = lzíJ.
3 Se zlr > 0 para algum {, ]. $ í $ m, então

3.1 Devolva -B, b e zT, . . . , z;l, (mas não pare).
q 9 T)nrn ; -- l ,+Á .. f.,.
x# H x LAZL u L LAuv llb LL&\fc

3.2.1 Para .j :: l até m faça d{ = di -- Áe,jlf
Q Q T?c. ,..- .-./ -- f)

J Ul\t 110 VO

3.4 Para { = 1 até m faça

3.4.1 Se d{ > 0 faça m' -: 7rz' + 1, Z., :: /{, am' ' a{ e d, = di.
3.5 Se rrz' :: 0 então pare.
3.6 Faça m -: m' e volte ao passo l

4 Z' = Ü, a' = Ü.
K T) c,r., ; -- l c,+Á .-,, fn '' :,
\.r X tAXC+ Ü J. L+Uv llU XLA\-tA

5.1 Para .j = 1 até d{ faça
5.1.1 /' = /' U {Zi}, a' = a' U {ai}.

6FaçaJ -men(l:h lã=1,...,&)eà=mín(á Gi=.j).
7 Devolva a solução do algoritmo HFF executado com parâmetros Lh, .4h, /', a'

8.3 Modi6cando o PCG2VGC

Veren-tos agora como adaptar o algoritmo PCIGD2VGC para a variante do PCGD2V
em que rotações são permitidas. Chamaremos esta variante de PCGD;V. Discutiremos
ainda como utilizar a idéia de perturbar as instâncias residuais, introduzida na Seção 7.5,
visando obter soluções de melhor qualidade.

30 custo relativo de uma placa é a razão entre seu custo e sua área
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Podemos adaptar o SimplexGC2V para o caso com rotações se modificarmos os parâ-
metros utilizados na chamada ao PCGV2PD, feita no passo 4.1 do SimplexGC2y, con-
forme explicado na Subseção 3.3.5. Chamaremos o SimplexGG2V com esta alteração de
SimplexGC;V

Dada uma instância do PCGD;V, vamos supor que para todo item { (í = 1, . . . , m)
existe um tipo de placa .j tal que Zi $ .Lj e aí $ .4j (se necessário, fazemos uma rotação
no item {). Com isto, garantimos que sempre será possíve] calcu]ar uma solução inicial de
(8.2) nos passos l e 2 do SimplexGC;V

Resolveremos a última instância residual utilizando o algoritmo FFDHR para em-
pacotar os itens da instância residual nas placas que possuem o menor custo relativo.
Dessa forma, a adaptação do algoritmo PCGD2VGCI para o PCGD;V consiste em subs-
tituir as chamadas aos algoritmos SimplexGC2V e HFF por chamadas aos algoritmos
SimplexGC2V e FFDHR, respectivamente. O algoritmo obtido com estas modificações
será chamado de PCGD;VGC, no entanto não apresentaremos sua descrição por ser ele
muito semelhante ao PCGD2VGC.

Podemos também alterar o PCGD2VGC adorando a idéia de perturbar as instâncias
residuais cuja solução fracionária é constituída apenas de valores menores que 1. Em tais
instâncias residuais, da mesma forma que no algoritmo PCGD2GCP, utilizaremos o HFF
para obter um bom padrão, atualizamos as demandas e, se houver demanda não atendida,
retomamos ao passo 1. 0 algoritmo PCGD2VGCP, descrito a seguir, é o resultado desta
alteracão.

É possível adaptar o algoritmo PCGD2GCP para o caso com rotações simplesmente
substituindo as chamadas aos algoritmos SimplexGC2V e HFF por chamadas aos algo-
ritmos SimplexGC2V e FFDHR, respectivamente. Chamaremos de PCGD;VGCP o algo-
ritmo obtido através desta alteração, mas não vamos fornecer sua descrição detalhada,
pois ele é muito semelhante ao PCGD2VGCP

Apresentamos a seguir os resultados obtidos ao aplicar os algoritmos PCGD2VGC,
PCGD2VGC7', PCGD;jVGC e PCGD;VGCP a diversas instâncias.

8.4 Resultados Computacionais

Os algoritmos foram implementados utilizando-se a linguagem C e o código executável
gerado pelo compilador gcc versão 2.95.4 (-Deb an Frete/Case). Os testes executados no
mesmo ambiente computaciona! utilizado para conduzir os experimentas relatados no
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.Entrada: Uma instância / = (L, .A, Z, a, d) do PCGD2V, onde L = (-LI,
.A...,.,4*),/(Z:,...,/«),« ...,«.)ed

Saída: Uma solução para /

1 Execute o algoritmo SimplexGCeV com parâmetros .L, .4, /, a, d obtendo .B, b e z.
2 Para á = 1 até m faça z; = lziJ.
3 Se z; > 0 para algum i, l $ í $ m, então

3.1 Devolva .B, b e zT, . . . , zl (mas não pare).
3.2 Para € :: 1 até mz faça

3.2.1 Para .j = 1 até m faça dí = dí -- .4i,Ja;
Q Q P.,.

a. C+\ (+ f l U

2 zl T):,...c, ; -- l n+Á .,l f:,,.:,
R/a x x taxi u Flu LLAyc&

3.4.1 Se di > 0 faça m' = nl' + 1, Z., -: Z{, am' = ai e d., -: dí.
3.5 Se m' := 0 então pare.
3.6 Faça m :: rrz' e volte ao passo l.

4 Z' = 0, a' = Ç].
K Pn.n ; -- l n+Á T. fnrc'v x LAL q.u u x wvv iru XL+yçA

5.1 Para .j = 1 até d{ faça
5.1.1 J' = Z' U {Zí}, a' = a' U {ai}.

6 Faça.j -«.{n(7:k- {= 1,...,k) e h= «'zen({ (,'j =.j).
7 Devolva um padrão gerado pe]o a]goritmo HFF, executado com parâmetros ].,h, ÁA, Z', a',

que apresente o menor desperdício de área e atualize as demandas.
8 Se houver demanda não atendida, volte ao passo l.

capítulo anterior

8.4.1 Resolvendo Instâncias do PCGD2V

Transformamos as instâncias gcutl, . . . , gcut12 em instâncias do PCGD2V definindo
para cada uma delas 3 tipos de placas. Chamamos tais instâncias de gcutldu, . . . , gcut12du
Pala cada tipo de placa, atribuímos custo igual à sua área. As dimensões de cada um dos
tipos de placas são mostradas no Apêndice A.

Utilizamos o algoritmo PCGD2VGC para resolver as instâncias gcutldu, . . . , gcut12du.
Apresentamos na Tabela 8.1 o valor da solução encontrada pelo PCGD2VGC, e o limite
inferior (LI) fornecido pela solução de (8.2) para o valor de uma solução inteira ótima e a
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diferença percentual entre a solução do PCGD2VGC e o valor do LI. Seja n a quantidade
de placas utilizadas numa solução ótima de (8.2). Calculamos LI somando o valor de uma
solução ótima de (8.2) a ([ri] -- n)C«Í«, onde C«{« é o menor custo dentre todos os tipos
de placas.

Tabela 8.1: Soluções do PCGD2VGC para as instâncias gcutldu, ,gcut12du

Detalhamos a utilização das placas na solução do algoritmo. Mostramos a quantidade
de placas do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3 e a quantidade total de placas utilizadas na
solução do algoritmo e numa solução de (8.2) arrendondada para cima ([nl). Observe
que o fato da quantidade de placas utilizadas na solução do algoritmo ser igual à [n] não
implica que a solução do algoritmo é necessariamente ótima. Lembre-se de que o nosso
objetivo é minimizar a soma dos custos das placas utilizadas.

Exigimos ainda o tempo gasto e a quantidade de colunas geradas. Cada instância
foi resolvida 10 vezes e os tempos apresentados foram obtidos calculando-se a média do
tempo gasto nestas 10 resoluções. Não faz sentido comparar a solução encontrada pelo
algoritmo com uma solução calculado pelo HFF, pois este último algoritmo não foi criado
para resolver instâncias do PCGD2V

Na média, a diferença entre o valor da solução encontrada pelo PCGD2GC e o limite
inferior foi de apenas 0,418%. Observamos ainda que o tempo gasto para resolver estas
instâncias foi sempre inferior a 3 minutos. Comparando-se o tempo gasto para resolver
as instâncias gcutld, . . . , gcut12d e as instâncias gcutldu, . . . , gcuí1-2du, percebemos que

nestas últimas houve um aumento da ordem de aproximadamente 350%. Já o aumento

Instância

Valor
da

Solução

Limite
Inferior

(u)

Diferença
em relação

ao LI

Quantidade de Placas
Tempo
(seg)

Colunas
Geradas':f' "?' !' Total

Solução
Solução

(8.2)

9cutldu 14880000 14875313 0.032% 24 223 0 247 247 0,213 43
9cut2du 15863750 15728072 0,863% 59 106 94 259 257 6,104 585
gcut3dz; 19930000 19800108 0,656% 262 18 40 320 318 11,629 1145

gcut4du 46477500 46278728 0,430% 462 182 !08 752 749 62,437 3745
9cut5du 42000000 41727500 0.653% 36 121 }6 173 172 0,441 72
gcuÉ6du 74187500 74177813 0,013% 116 }4 169 299 299 3,810 316

9cut7àu 123017500 }22467968 0,449% 172 254 77 503 501 13,532 1063

gcut8du 156122500 155314120 0,520% 268 195 }71 634 631 109,093 2256
gcut9du 129360000 129293847 D.051% 96 10 24 !30 130 0,178 26
gcwf10du 254130000 253055471 0,425% 126 1}8 15 259 258 1.340 117

gcutlldu 295320000 293204167 0,722% 141 37 120 298 296 73,748 1437

gcut12du 601450000 600245987 0,201% 316 220 75 611 610 146,726 L482
N4édia   0,418%.  
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no número de colunas foi de aproximadamente 300%. Isto faz sentido se considerarmos
que a quantidade de padrões viáveis (colunas da matriz F') deve ter triplicado, visto que
nestas instâncias do PCGD2V temos 3 tipos de placas.

Experimentamos também resolver as instâncias gcutldu,
PCGD2VGCP. A Tabela 8.2 contém os resultados obtidos.

, gcuf12du com o algoritmo

Tabela 8.2: Soluções do PCGD2VGCP para as instâncias gcutldu, ,gcut12du

Percebemos que o desempenho do algoritmo PCGD2VGCP foi um pouco melhor, em
termos de qualidade das soluções obtidas, do que o do PCGD2VGC. A diferença entre o
valor da solução encontrada pelo PCGD2GC e o limite inferior caiu para 0,284%o, na média.
Por outro lado, o número de colunas geradas sofreu um aumento de aproximadamente 60%,
na naédia, e o tempo gasto aumentou em cerca 25%, também na média.

8.4.2 Resolvendo Instâncias do PCGD:V

Resolvemos também as instâncias gcutldu, . . . , gcut12du permitindo rotações. Chama-
mos tais instâncias de gcutldur, . . . , gcut12dur. Apresentamos na Tabela 8.3 os resultados
obtidos ao resolver tais infâncias com o PCGD;VGC.

Na média, a diferença entre o valor da solução encontrada pelo PCGD2GCP e o li-
mite inferior foi de 0,631%. Comparando-se o tempo gasto para resolver as instâncias
gcutldu, . . . , gcut12du e as instâncias gcutldur, . . . , gcut12(Zur, verificamos que o aumento
nestas últimas é de aproximadamente 475%. Esta constatação está coerente com o fato de

Instância

Valor
da

Solução

l,imite
inferior

(u)

Diferença
em relação

ao LI

Quantidade de Placas
Tempo
(seg)

Colunas
Geradas":r' '!' ":' Total

Solução
Solução

gcutidu 14880000 14875313 0.032% 24 223 0 247 247 0.26] 43
gcut2du 15738750 15728072 0,068% 57 106 g4 257 257 7.203 749
9cut3du 19867500 19800108 0,340% 261 18 40 319 318 19.552 2128
gcut4du 46415000 46278728 0,294% 461 182 108 751 749 102.769 7770
gcut5du 42000000 41727500 0,653% 36 121 16 173 172 0,504 82
gcut6du 74187500 74177813 0,013% 116 14 169 299 299 3.939 316
gcut7du 122767500 122467968 0,245% 171 254 77 502 30] 20.184 2006
gcut8du 155872500 155314120 0,360% 267 195 }71 633 631 124.928 3450
gcut9du 129360000 129293847 0,051% 96 10 24 130 130 0,187 26
gcut10du 254130000 253055471 0,425% 126 118   259 258 1.912 190
gcutlldu 295320000 293204}67 0,722% 141 37 120 298 296 !03,842 253]
gcut12du 601450000 600245987 0,201% 316 220 75 611 610 Í52.533 1965
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Tabela 8.3: Soluções do PCGD;VGC para as instâncias gcutld'ur, ,gcut12dur

que o PCGV2, usado para gerar as colunas de (8.2), requer tempo cúbico na quantidade
de pontos de discretização. No caso em que rotações são permitidas, o número de tais
pontos tende a dobrar. Já o aumento no número de colunas foi de aproximadamente 50%,
em relação às instâncias gcutldu, . . . , gcut12du. Isto se deve ao aumento na quantidade
de padrões viáveis.

Resolvemos as instâncias gcutldur, . . . , gcut12dur com o algoritmo PCGD;VGCP. Apre.
sentamos na Tabela 8.4 os resultados.

O algoritmo PCGD;VGCP apresentou desempenho um pouco superior ao PCGD;VGC,
no que diz respeito à qualidade das soluções obtidas. Na média, a diferença entre o valor
da solução encontrada pelo PCGD2GCP e o limite inferior caiu para 0,333%. No entanto,
o preço desta melhoria foi um aumento médio em torno de 71% no número de colunas
geradas e de aproximadamente 47% no tempo gasto.

Instância

Valor
da

Solução

l,imite
Inferior

(H)

Diferença
em relação

ao LI

Quantidade de Placas
Tempo
(seg)

Colunas
Geradas':f' ':' "1' Total

Solução
Solução

(8.2)

gcutldur i3823750 13820625 0,023% 62 139 26 227 227 0,364 27
gcut2dur 15287500 15097046 1,262% 73 55 120 248 245 lO,183 417
gcut3dur 19306875 19172691 0,700% 99 65 149 313 311 21,452 962
gcut4dur 45046875 44595200 1,013% 327 108 293 728 721 144,937 4601
gcut5dur 38890000 38618516 0,703% 40 75 44 !59 158 2,581 122
gcut6dur 69942500 69668304 0,394% 56 65 163 284 283 11,219 405
gcut7dur 115385000 114610045 0,676% 215 164 90 469 466 45.930 999
gcut8dur 152280000 151472845 0.533% 330 !34 152 616 613 449,135 4405
gcuZ9dur 119740000 119606667 o,111% 34 46 42 122 122 1,256 43
gcut10dur 247660000 247422500 0,096% 37 205 14 256 256 9,228 134
gcutlldur 284860000 28172414] 1,113%   39 158 288 285 3$5.217 1621

gcut12dur 565870000 560529066 0,953% 202 147 225 574 569 1418.728 4779
Mlédia   0,631%  



Tabela 8.4: Soluções do PCGD;VGCP para as instâncias gcutldur, ,gcut12dur

Instância

Valor
da

Solução

Limite
Inferior

(H)

Diferença
em relação

ao LI

Quantidade de Placas
Tempo
(seg)

Colunas
Geradas':r' '!' "?' Total

Solução
Solução

(8.2)

gcutldur 13823750 13820625 0,023% 62 139 26 227 227 0.38] 27
gcut2dur 15100000 15097046 0.020% 70 55 120 245 245 12.672 609
gcut3dur 19244375 19172691 0,374% 98 65 149 312 31] 49,288 2582
gcut4dur 44734375 44595200 0,312% 322 108 293 723 721 179.137 7517
gcut5dur 38890000 38618516 0,703% 40 75 44 159 158 3.213 192
gcut6dur 70192500 69668304 0,752%   65 163 285 283 11.219 582
gcut7dur 114885000 114610045 0,240% 213 164 90 467 466 80.240 219]
gcut8dur 152030000 151472845 0.368% 329 134 152 615 613 708.47] 8310
9cut9dur }19740000 119606667 o,111% 34 46 42 122 !22 1.338 43

gcut10dur 247660000 247422500 0,096% 37 205 14 256 256 9,890 134
gcutll dur 282860000 281724141 0,403% 89 39 158 286 285 504,716 3060
gcut12dur 563870000 360529066 0,596% 200 147 225 572 569 2079,114 9046





CAPÍTULO 9

Considerações Finais

Apresentamos neste capítulo alguns comentários finais sobre esta tese. Mencionamos
nossas contribuições e tecemos algumas considerações sobre a implementação dos algorit-
mos por nós propostos. Discutimos também alguns possíveis desdobramentos de nossa
pesquisa.

9.1 Contribuições

Nesta tese, apresentamos diversos algoritmos que desenvolvemos para problemas de
corte e empacotamento bidimensional, com ênfase naquelas variantes que envolvem cortes
de guilhotina. Tais algoritmos podem ser classificados, quanto à qualidade das soluções
encontradas, como algoritmos de aproximação, exatos e heurísticos.

Em nossos estudos, percebemos que não existem algoritmos de aproximação propostos
na literatura para o PCED2. E verdade que existem diversos algoritmos para o caso
particular do PCED2 onde a demanda de todos os itens é igual a 1, que é chamado de
PCIEB2, no entanto estes algoritmos podem requerer tempo exponencial se usados para
resolver instâncias do PCED2. Na verdade, todo algoritmo para o PCED2 que realize pelo
menos uma operação para cada retângulo empacotado vai requerer tempo exponencial, no
pior caso. Assim, o projeto de um algoritmo polinomial para o PCED2 tem que atender
aos seguintes requisitos:

(a) utilizar uma quantidade polinomial de padrões (e especificar a quantidade de vezes
que cada padrão deve ser utilizado).

(b) representar cada padrão com unia quantidade polinomial de memória.

115
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Vimos que estes requisitos podem ser atendidos utilizando-se padrões homogêneos.
Desenvolvemos então o algoritmo polinomial PCED2H, que utiliza apenas padrões homo-
gêneos, e provámos que PCED2H(/) $ 4 0PT(/) + m, para toda instância / do PCED2,
onde mz representa a quantidade de itens da instância. No entanto, podemos construir
instâncias com itens muito pequenos onde PCED2H(/) pode ser tão grande quanto se
queira e OPT(/) = 1. Disto decorre que -RgbED,H = oo.

Introduzimos então o conceito de bloco homogêneo e, baseado neste conceito, definimos
o que são padrões gemi-homogéneos. Desenvolvemos o algoritmo PCED2SH, que utiliza
padrões gemi-homogéneos, e provámos que sua razão de aproximação absoluta é 4, e que
esta razão é justa. Acreditamos ser o PCED2H e o PCED2SH os primeiros algoritmos de
aproximação propostos para o PCED2.

Ainda utilizando a idéia de padrões semi-homogêneos, desenvolvemos o algoritmo
PEQDSn, que resolve a variante do PCED2 na qual as placas e os itens são quadrados,
que é chamada de PEQD. Provámos que o PEQDSn tem razão de aproximação assintó-
tica entre 2,4166 e 2,6875. Até onde sabemos, este é o primeiro algoritmo de aproximação
proposto para o PEQD.

Desenvolvemos ainda um algoritmo para o problema de corte de estoque bidimensional
binário com rotações (PCEB;), o FFDHR. Provámos que tal algoritmo possui razão de
aproximação assintótica não naaior que 4.

Investigamos também a aplicação de programação dinâmica ao PCGV2. Utilizamos
a fórmula de recorrência proposta por Beasley IBea85al e os pontos de discretização,
definidos por Herz IHer721, no desenvolvimento do algoritmo PCGV2PD, o qual encontra
soluções ótimas para as instâncias do PCGV2.

Apresentamos também os algoritmos DEE e DPD, que calculam os pontos de discre-
tização. O primeiro é baseado em enumeração explícita, enquanto que o segundo utiliza
programação dinâmica. Mostramos ainda que, se os itens não são muito pequenos em re-
lação ao tamanho das placasi , os algoritmos DEE e PCGV2PD podem ser implementados
de forma a requerer tempo polinomial.

Implementamos o algoritmo PCGV2PD e resolvemos todas as instâncias do PCGV2
encontradas na OR-LIBRARY, tendo encontrado soluções ótimas para todas essas instân-
cias. Vale destacar que a solução ótima de uma destas instâncias era desconhecida desde
a sua proposição, há quase duas décadas. Mostramos ainda como utilizar o algoritmo
PCGV2PD para resolver instâncias do PCGV; e exibimos soluções ótimas de diversas

' Ou seja, /{ > { e aí > + (k fixo e { 1, ,«)
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instâncias. Em todos estes testes, o tempo requerido foi da ordem de alguns segundos.

Aplicamos o método de geração de colunas para o PCGD2, utilizando o PCGV2PD
para gerar as colunas, e o algoritmo HFF para resolver uma última instância residual.
Esta é a idéia básica do algoritmo PCGD2GC. Vimos que este algoritmo requer tempo
polinomial, no caso médio, se os itens não são muito pequenos en] relação ao tamanho das
placas.

O algoritmo PCGD2GC reúne algoritmos de diversas naturezas, tais como o método
Simplex com geração de colunas, o PCGD2PD e o HFF. Esta abordagem diversificada
tem se mostrado promissora, e foi explorada em diversos trabalhos envolvendo o problema
de corte unidimensiona! com demandas IWG96, Gau97, Cin991.

Introduzimos a idéia de perturbar as instâncias residuais como forma de obter solu-
ções de melhor qualidade. Incorporamos esta idéia ao PCGD2GC obtendo o algoritmo
PCGD2GCP. Implementamos os algoritmos PCGI)2GC e PCGD2GCP, e resolvemos di-
versas instâncias do PCGD2, tendo obtido soluções ótimas ou quase-ótimas para todas
elas. O tempo requerido foi bastante satisfatório. Conforme esperávamos, o PCGD2GCIP
encontrou soluções um pouco melhores que o PCGD2GC a custa de um pequeno aumento
no tempo gasto.

Desenvolvemos ainda os algoritmos PCIGD;GC e PCGD;GCP, que são as versões dos
algoritmos PCGD2GC e PCGD2GCP, respectivamente, para a variante do PCGD2 onde
rotações são permitidas, que chamamos de PCGD;. Estes algoritmos utilizam o FFDHR
como sub-rotina. Vimos que, assim como o PCGD2GC, o algoritmo PCGD;GC requer
tempo polinomial, no caso médio, se os itens não são muito pequenos em relação ao
tamanho das placas.

Implementamos e testamos estes dois algoritmos tendo encontrado soluções ótimas ou
quase-ótimas para todas as instâncias utilizadas, em intervalos de tempo bem razoáveis.
Novamente, o algoritmo que utiliza o método da perturbação das instâncias residuais, o
PCGD;GCP, encontrou soluções de melhor qualidade, utilizando um pouco mais de tempo
queoPCGD;GC.

Estudamos ainda a variante do PCGD2 na qual as placas podem não ser idênticas,
chamada de PCGD2V. Tal problema foi muito pouco abordado na literatura. Adoptamos
o algoritmo PCGD2GC para este problema, obtendo o algoritmo PCGDaVGC. Vimos que
este algoritmo requer tempo polinomial, no caso médio, se os itens não são muito pequenos
em relação ao tanaallho das placas.

Desenvolvemos também o algoritmo PCGD2VGCP, incorporando a idéia de pertur-
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bar as instâncias residuais ao PCGD2VGCI. Implementamos os algoritmos PCGD2VGC
e PCGD2VGCP, e resolvemos diversas instâncias do PCGD2V, tendo obtido soluções
quase-ótimas para todas elas. Observamos que o tempo requerido foi satisfatório. O
PCGD2VGCP encontrou soluções um pouco melhores que o PCGD2VGC a custa de um
aumento no tempo gasto.

Desenvolvemos ainda os algoritmos PCIGD;VGC e PCGD;VGCP, que são as ver-
sões dos algoritmos PCGD2VGC e PCGD2VGCP, respectivamente, para a variante do
PCGD2V onde rotações são permitidas, chamada de PCGD;V. Implementamos e testa-
mos estes dois algoritmos tendo encontrado soluções quase-ótimas para todas as instân-
cias. O tempo gasto também mostrou-se aceitável, da ordem de minutos nas instâncias
mais trabalhosas. Verificamos ainda que o PCGD;VGCP encontrou soluções de melhor
qualidade, tendo gasto um pouco mais de tempo que o PCGD;GC.

Veriâcamos que os algoritmos que propomos apresentaram um bom desempenho, em
termos de tempo e de qualidade das soluções encontradas ao resolver diversas instâncias
de pequeno e médio porte. Tais evidências empíricas indicam que estes algoritmos são
adequados para resolver a maior parte das instâncias associadas a situações reais.

Apresentamos na Tabela 9.1 a lista dos algoritmos que propomos, classiâcando-os
como algoritmos de aproximação, exatos ou heurísticos, e indicando sua complexidade e
os problemas para os quais foram desenvolvidos.

9.2 Considerações Sobre a Implementação

As descrições fornecidas nesta tese dos algoritmos que desenvolvemos, por vezes sucin-
tas, não deixam transparecer o esforço necessário para sua implementação. Tais algoritmos
necessitam:L de estruturas de dados sofisticadas para que se obtenham implementações efi-
cientes do ponto de vista de tempo de execução.

[mp[ementamos todos os a]goritmos listados na Tabe]a 9.]-, com exceção dos a]goritmos
PCED2H, PCED2SH e PEQDSH. Implementamos ainda os algoritlllos FFD, FFDH e
HFF. Desenvolvemos mais de uma dezena de programas e bibliotecas, totalizando mais
de 3500 linhas de código.

Tais programas podem ser utilizados no modo interativo ou passando-se parâmetros
através da linha de comando, incluindo o nome do arquivo contendo a descrição da ins-
tância a ser resolvida. Os programas fornecem uma saída de texto contendo os detalhes
da solução (o nível de detalhamento pode sei selecionado).
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Estes programas permitem também obter uma saída gráfica onde se pode visualizar
os padrões que compõem a solução. E possível ainda gerar arquivos PostScript contendo
tais padrões. Foi utilizando este recurso que gerimos os arquivos contendo as soluções
das instâncias gcutl, . . ., gc'uf13, gcutlr, . . ., gcut13r que podem ser visualizados em
http ://www . ime . usp - br/'glauber/gcut.

9.3 Pesquisas Futuras

Com respeito aos algoritmos de aproximação, diversas idéias parecem promissoras.
Uma delas é modificar o algoritmo FFDHR da seguinte forma. Ao empacotar um item,
podemos procurar um nível de menor altura e maior largura disponível no qual ele caiba
(em alguma das orientações viáveis). Ao criar um novo nível, podemos procurar uma
placa de menor altura disponível na qual ele caiba (novamente em alguma das orientações
viáveis). Provalmente este algoritmo teria desempenho melhor que o FFDHR, mas talvez
determinar sua razão de aproximação (justa) seja uma tarefa bastante árdua.

Outra idéia que poderia ser explorada com o objetivo de aperfeiçoar o algoritmo
pnQDSH é subdividir a demanda residual de cada item de forma a obter blocos ho-
mogêneos quadrados para a instância /'. Cada um destes blocos homogêneos iria conter
uma quantidade de itens que seria um quadrado perfeito. Observe que todo número inteiro
n é igual à soma de k quadrados perfeitos, onde k $ 1ogn. Isto garante que a instância /'
teria tamanho polinomial em m. Poderíamos então resolvo-la com algoritmos com melhor
razão de aproximação que o HFF

Por exemplo, Kohayakawa, Miyazawa, Raghavan e Wakabayashi IKMRWOI) apresen-
taram um algoritmo para a variante do PEQD na qual todos os itens têm demanda igual
a 1. Tal algoritmo tem razão de aproximação assintótica tão próxima de 1,555. . . quanto
se queira. Clom a modificação que explicamos e utilizando o algoritmo de Kohayakawa ef
aZ. (ou mesmo o HFF) talvez seja possível melhorar a razão de aproximação do algoritmo
PKQnsn.

Poderíamos ainda tentar melhorar a análise dos algoritmos PEQDSH e FFDHR ob-
tendo razões de aproximação justas.

Outro desdobramento natural de nossa pesquisa seria adaptar o esquema utilizado no
algoritmo PCGD2GC para o PCED2, no qual não há a restrição de que os cortes sejan-t

de guilhotina. Para isto é necessário dispor de métodos pala achar uma solução inicial,
gerar novas colunas e resolver a última instância residual.
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No caso do PCED2, podemos obter uma solução inicial utilizando padrões homogê-
neos maximais. Para gerar as colunas poderíamos utilizar diversos algoritmos propostos
na literatura para o problema de corte de estoque bidimensional com valor. Como exem-
plo, poderíamos citar os algoritmos propostos por Beasley IBea85bl, Arenales e Morábito
IAM95), Lins, Lins e Morábito ILLM03j. Para resolver a última instância residual podemos
utilizar o HFF

Também podemos utilizar geração de colunas para a variante do PCED2 onde a quan-
tidade de itens em cada placa é limitada. Tal variante, proposta por Christofides e Whi-
tlock, é chamada de problema de corte de estoque bidimensional restrito (PCED2R).
Para gerar uma solução inicial podemos utilizar padrões homogêneos (não necessaria-
mente maximais). Cada nova coluna pode ser obtida utilizando-se um dos diversos algo-
ritmos propostos para o problema de corte de estoque bidimensional restrito com valor
ICW77, Wan83, OF90, DAD95, MA961. A última instância residual pode ser resolvida
com o HFF

O método de geração de colunas também poderia ser aplicado para o PCED2R com a
restrição de cortes de guilhotina. Note que padrões homogéneos e os padrões produzidos
pelo HFF são guilhotináveis. Poderíamos gerar colunas utilizando o algoritmo de Cung,
Hifi e Le Cun ICHLC001.

Um passo mais audacioso seria adaptar o método de gerações de colunas para o pro-
blema de corte de estoque tridimensional com demandas (PCED3). Soluções iniciais po-
dem ser obtidas com padrões homogêneos. Existem alguns algoritmos de aproximação
para o caso tridimensional que poderiam ser usados para resolver a última instância re-
sidual ILCi90b, LC92, MW97, MW001. No entanto, não conhecemos algoritmos exatos
propostos na literatura para gerar colunas. Já no caso guilhotinado do PCEDs, podería-
mos adaptar o PCGV2PD e assim gerar novas colunas. Seria interessante descobrir se o
tempo requerido seria aceitável.
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APÊNDICE A

Instâncias de 'jl'este

Apresentamos aqui a descrição das instâncias utilizadas nos testes computacionais cu-
jos resultados foram relatados nos capítulos 6, 7 e 8. Tais instâncias têm como base as
instâncias do PCGV2 disponíveis na OR-LIBRARYi, denominadas de gcutl, . . . , gcut13.

Tal biblioteca é uma coleção de instâncias de testes para uma grande variedade de proble-
mas na área de pesquisa operacional. Uma descrição desta biblioteca e de seus objetivos
é dada em IBea901.

Fornecemos também os valores das soluções encontradas para estas instâncias de testes
e no caso das instâncias do PCGD2 e do PCGD2V exibimos um !imite inferior para o valor
de uma solução ótima.

A.l ].estâncias de teste para o PCIGD2

No capítulo 6 apresentamos os testes realizados com o algoritmo PCGD2PD, nos quais
foram utilizadas as instâncias gcuÉI, . . . , gcut13. Nestas instâncias, cada item tem valor
igual à sua área. Os demais dados que compõem estas instâncias são fornecidos nas tabelas
A.le A.2

Experimentamos também resolver as instâncias gczltl, . . . , gcuÉ13 permitindo rotações.
Tais instâncias foram chamadas de gcutlr, . . . , gcuÉ13r, e seus dados são idênticos aos das
instâncias gcuíl, . . . , gcuÉ13.

ihttp ://mscmga.ms . ic . ac . uk/indo. html
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A.2 Instâncias de Teste para o PCGD2

Os testes realizados com os algoritmos PCGD2GC e PCGD2GCP, discutidos no Capí-
tulo 7, foram feitos com as instâncias gcutld, . . . , gcut12d. Estas instâncias foram obtidas
a partir das instâncias gcutJ-, . . . , gcut12, atribuindo-se a cada item uma demanda gerada
aleatoriamente entre l e 100. Apresentamos na Tabela A.3 as demandas dos itens nas ins-
tâncias gcutld, . . . , gcut12d. Os outros dados que compõem estas instâncias são idênticos
aos das instâncias gcutl, . . . , gcut12, e podem ser obtidos nas tabelas A.l e A.2.

Com o intuito de testar os algoritmos PCGD;GC e PCGD;GCP, experimentamos
também resolver as instâncias gcutld, . . . , gcut12d permitindo rotações. Tais instâncias
foram chamadas de gcutldr, . . . , gcut12dr, e seus dados são idênticos aos das instâncias
gcutld,...,gcut12d.

A.3 Instâncias de Teste para o PCGD2V

Tentamos os algoritmos PCGD2VGC e PCGD2VGCIP, propostos no Capítulo 8, com
as instâncias gcutldu, . . . , gczlt12du. Tais instâncias foram obtidas a partir das instâncias
gcutld, . . . , gcut12d, definindo-se três tipos de placas para cada uma delas. Cada tipo de
placa têm custo igual à sua área. Apresentamos na Tabela A.4 as larguras e alturas dos
tipos de placas nas instâncias gcutldu, . . . , gcut12du. Os outros dados que compõem estas
instâncias são idênticos aos das instâncias gcutld, . . . , gcut12d, e podem ser obtidos nas
tabelas A.l, A.2 e A.3.

Para testar os algoritmos PCGD;VGC e PCGD;VGCP, também propostos no Capí-
tulo 8, resolvemos as instâncias gcutldu, . . ., gcut12du permitindo rotações. Chamamos
tais instâncias de gcutldur, . . ., gcut12d'ur, e seus dados são os mesmos das instâncias
gcutldu,...,gcut12du.

A.4 Soluções dc&s Instâncias de Teste

Na Tabela A.5 apresentan-tos os valores das soluções encontradas para as instâncias de
testes descritas nas tabelas A.l, A.2, A.3 e A.4. Todas as instâncias de teste do PCGV2
foram resolvidas até a otimalidade. No caso das instâncias do PCGD2 e do PCGD2V
fornecemos também um limite inferior para o valor de un-la solução ótima.
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L::250 L=500 1,::1000 Z,:;250 J,;:500 Z,::1000

gcut.l
m =10

L - 250
A - 250

167 184
114 118
167 152
83 140
70 86

143 166
120 '160
66 148
87 141
69 165

gcu[5
m :: lO
L - 500
Á - 500

198 205
179 ]55
364 236
272 147
352 145
343 245
132 174
164 250
282 356
342 151

9cut9
m =10

L - 1000
.4 = 1000

310 426
673 .468
426 463
325 498
555 540
292 455
343 341
362 491
305 688
459 607

gcut3
nlz :: 30

.L = 250
Á - 250

66 80
!64 107
64 '!84

121 86
163 '135
85 98
81 102

103 186
152 106
176 139
111 '118
69 :169

146 133
112 1'12
133 160
63 129

163 '152
110 '155
96 136
92 142
84 143

119 '133
71 '71

146 84
93 86
89 86

101 146
!72 73
73 '169
99 99

gcut7
m =30
L - 500
Á - 500

348 220
255 184
191 249
212 194
348 322
171 369
206 327
221 277
250 202
205 226
193 280
364 31'1

264 224
244 347
270 338
224 236
168 177
285 347
315 294
247 2Í9
315 302
129 :147
268 273
350 352
186 258
365 374
145 259
284 184
129 198
146 351

gcut.Í.Í
m =30

L - 1000
A - IOOQ

541 745
344 301
413 294
266 341
543 388
367 701
526 707
286 706
614 289
348 592
673 431
475 362
562 439
530 638
609 375
540 274
486 634
272 377
623 306
266 714
341 336
340 296
531 479
57.1 589
674' 496
560 497
509 389
650 332
474 285
419 503

gcut2
m ;: 20
L - 250
.4 = 250

120 133
135 '186
86 '75

103 73
66 85

91 .175
131 176
71 176

153 72
87 148

168 107
}18 90
140 109
132 '159
152 93
135 68
121 158
68 94

155 76

Á - 500 Á - 1000

L - 500 L - 1000
m ;: 20 m :: 20
9cut6

nl'} :: 20

.L := 500
A '- 500

313 305
293 222
330 253
212 256
132 189
149 296
294 137
225 345
345 220
337 177
189 300
234 321
335 272
354 244
149 169
355 165
260 220
210 241
194 372
287 134

gcut.20
m := 20

z - 1000
,'{ ;: 1000

730 300
269 717
463 369
642 464
453 329
455 667
506 482
560 362
483 260
693 345
381 510
456 586
457 453
707 658
639 650
691 359
434 700
576 '291
728 739
545 742

Tabela Instâncias gctitl, gcut2, gcuÉ3, gcut5, gcut6, gcut7, gcut9, gcuf10 e gcutll
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gcuf4
m ;: 50
L - 250
,4 = 250

139 103
166 99
88 74

174 139
128 109
175 179

62 82
178 87
!21. 77
125 97

73 84
69 97

122 159
66 69

111 118
165 86
71 83

163 162
67 132

121 }52
68 }50

138 124
141. 105
183. 122
171. 63

101 64
103 95
110 107

184 158
85 97
86 92

127 155

92 147
106 97
177 108

164. 150
68 84
62 151

123 134
158 178
70 140

173 117
147' 136
141 145
84. !64

144. 141.

92 103
156 98
160 111

127 131

gcut8
m -: 50
L - 500
Á. - 500

277 242
233 177
182 216
147 134
2}3 127
3}5 212
261. 175
210 281
243 256
159 314
217 147
260 349
222 199
296 127
263 302
226 250
264. 344
237 179
245 137
137 328
321. 154
200 174
270 128
299 179
165 370
198 182
155 295
278 219
184 155
187 270
208 293
261 204.
344 168
213 135

362 162
362 374
237' 322
281 308
155 344.
210 ]63
325 225.
360 225
346 347
131. 144
284. 284
262 228
146 }78
254 164
332 238
313. 304

gcutÍ2
m :: 50

L - 1000
Á - 1000

572 665
482. 640
264. 594
349 566
276 660
745 422
434. 622
446 433
668 506
405 635
486 320
554 549
392 491
459 528
426 579
728 359
644. 465
382 323
268 352
324. 512
277 426
254 685
483 432
678 414
546 590
716 640
542 400
634 596
497 696
417 300
290 605
321 520
543 290
599 269
467 679
583 421.

729 723.
465 590
614 585
446 327'
734 616
479 606
656 278
537 355
604. 519
746 596
439 281
339 405
273 526
625 568

gentIS
m-32

Z, = 3000
Á : 3000

365. 185
378 200
410 165
425 148
425 296
439 116
464 1106
520 205
520 350
540 530
549 1413.
549 }882
553 496
555 755
555 496
555 659
567 473
572 592
572 975
572 1175
572: 1575
572 1390
572 1490
572 }590
572 1690
572 }890
610 625
660 490
690 447
949 445
949 478
970 463

Tabela A.2: Instâncias gczlt4, gcut8, gcuf12 e gczit13
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gcutld
90
75
71
}3

39

79

63
93

61
85

9cut5d
91
7.1

94
74
32
63
60
27
58
75

gcut9d
91

61
40
95
18
30
56
95
51
53

gc'ut3d
33
75
94
65
2
78

49
4
7
6
5
20
26

50
64
25
80
90
84
95
33
64
5
68
30
100

33
62
87

gcut7d
37
61
62
.47

80
30
42
6
97
74
50
.45

78
72
89
19
47
80
34
87
46
52
89
23
86
20
42
58
43
30

gcut.tíd
44
32
99
9

38
33
28
9
76
10
40
96
81

gcut4d
77

75
16

17

64
78
35
15
53
27
79
76
60
7

23
87
19

62
35
68
61
81
36
83
75
53

gcu[8d
83
51

30
19
29
97
24
85
36
74
87
18

47
69
23
13
54
62
42
40
45
46
11

13

72

gcut]2d
95
3
58
23
58
35
100
24
l

66
3

3
20
91
22
64
25
61
58
83
14

76
60
73
66

gcut2d
61

75
33
39
20
79
56
49
34
96
19

92

gcut6d
64
66
78
60
6
46
51
16
27
74
82

gcut10d
68
47
69
2
78
82
42
52
13
32
8
43
12
12

93
12
21
39

69
29
89
80
24

94
47
90
38

60
22

2779
13

78
40
17
92

43
23
73
72
93
40
80
61

78
84

27
96
8
41
27
31
48
11

79
90
63
56
40
78
86
67
75
94
.50

93
59

12

85
53
32
44

19

90
43
41

29

16

99 37
19

10

84
64
58
68
51

72
71

92
82
70
10
40
10

42

76

68
57

69
16

24
26

34
21

72
75
80
31

32
40
}2

Tabela Demandas das instâncias gcutld, gcut].2d



A.4Tabela Larguras e alturas dos tipos de placas nas instâncias gcutldu: gcut12ud

  Tipol Tipo2 Tipo3
instância Largura Altura Largura Altura Largura Altura
gcutldv 200 300 250 250 225 275

gcut2dv 200 300 250 250 225 275

gcut3dv 200 300 250 250 225 275

gcut4dv 200 300 250 250 225 275

gcut5dv 400 600 500 500 450 550

gcut6dv 400 600 500 500 450 550

gcut7dv 400 600 500 500 450 550

gcut8dv 400 600 500 500 450 550

gcut9dv 800 1200 1000 1000 900 1100

gcut10dv 800 1200 1000 1000 900 1100

gcutlldv 800 1200 1000 1000 900 1100

gcut12dv 800 1200 1000 1000 900 1100



Instância
gcutl
gcut2
gcut3
gcut4
gcut5
gcut6
gcut7
gcut8
gcut9
gcut].0
gcutll
gcut12
gcut13

Solução do
PCGV2PD

56460
60536
61036
61698
246000
238998

242567
246633

971100
982025
980096

979986
8997780

Instância
gcutlr
gcut2r
gcut3r
gcut4r
gcut5r
gcut6r
gcut7r
gcut8r
gcut9r
gcut].0r
gcutllr
gcut12r
gcut13r

Solução do
PCGV2PD

58136
6061}
61626
62265
246000
240951
245866
247787
971100
aR9n9q

980096
979986
9000000

Instância
gcutldvr
gcut2dvr
gcut3dvr
gcut4dvr
gcut5dvr
gcut6dvr
gcut7dvr
gcut8dvr
gcut9dvr
gcut10dvr
gcutlldvr
gcut12dvr

PCGD;VGC
13823750
15287500
19306875
45046875
38890000
69942500
115385000
152280000
!19740000
247660000
284860000
565870000

PCGD:VGCP
13823750
15100000
19244375
44734375
38890000
70192500
114885000
152030000
119740000
247660000
282860000
363870000

Inferior
13820625
15097046
19172691
44595200
38618516
69668304
}14610045
!51472845
119606667
247422500
281724141
560529066

gcut2dv
gcut3dv
gcut4dv
gcut5dv
gcut6dv
gcut7dv
gcut8dv
gcut9dv
gcut10dv
gcutlldv
gcut12dv

15863750
19930000
46477500
42000000
74187500
123017500
156122500
129360000
254130000
295320000
601450000

!5738750
}9867500
46415000
42000000
74187500
}22767500
135872500
129360000
254130000
295320000
601450000

15728072
19800108
46278728
41'727500
'74177813
122467968
155314120
129293847
253055471
293204167
600245987

Tabela A.5: Valor das soluções encontradas para as instâncias de teste

  Solução do Solução do Limite
Instância PCGD2GC PCGD2GCP inferior
gcutld 294 294 294

gcut2d 345 345 345
gcut3d 333 333 332
gcut4d 838 837 836
gcut5d !98 198 }97
gcut6d 344 344 343
gcut7d 391 391 591

gcut8d 691 691 690

gcut9d 131 }31 13}
gcut]0d 293 293 293
gcutlld 331 331 330
gcut12d 673 673 672

  Solução do Solução do Limite
Instância PCGD9VGC PCGD2VGCP Inferior
gcutldv 14880000 14880000 14875313

  Solução do Solução do Limite
[nstância PCGD;GC PCGD;GCP Inferior
gcutldr 291 291 291

gcut2dr 283 283 282
gcut3dr 316 314 313
gcut4dr 837 837 836
gcut5dr 176 175 174
gcut6dr 302 301 301

gcut7dr 542 342 542
gcut8dr 651 651 650
gcut9dr 123 123 122
gcutlOdr 270 270 27Q
gcutlldr 300 299 298
gcut]2dr 603 602 601

  Solução do Solução do Limite
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Sigla
PCEB2
PCED2
PCEV2
PCGB2
PCGB;
PCGD2
PCGD;

Problema

Problema de corte de estoque bidimensional binário
Problema de corte de estoque bidimensional com demandas
Problema de corte de estoque bidimensional com valor
Problema de corte de guilhotina bidimensional binário
Problema de corte de guilhotina bidimensional binário e com rotações
Problema de corte de guilhotina bidimensional com demandas
Problema de corte de guilhotina bidimensional com demandas
p rnm rnt nrõpq

Problema de corte de guilhotina bidimensional com demandas
e placas de dimensões variadas
Problema de corte de guilhotina bidimensional com demandas,
placas de dimensões variadas e com rotações
Problema de corte de guilhotina bidimensional com valor
Problema de corte de guilhotina bidimensiona! com valor
\P \PV xxx x v u WY v\Pu

Problema de empacotamento de bifes binário
Problema de empacotamento em faixa binário
Problema de empacotamento de quadrados em quadrados binário
Problema de empacotamento de quadrados em quadrados com demandas

PCGD2V

PCGD:V

PCGV2
PCGV;

PEBB
PEFB
PEQn
PEQD

Tabela A.6: Principais problemas estudados nesta tese e suas siglas


