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para VaJguima

Sim, me leva para sempre, (...)
Me ensina a não andar com os pés no chão
Para sempre é sempre por um triz
Ai, diz quantos desastres tem na mhüa mão
Diz se é perigoso a gente ser feliz

E se eu pudesse entrar na sua vida

Clinico Buütque/ Edu Lclbo(1 982)
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Sigmund Freud freqüentemente observava que grandes revoluções na história da
ciência tinham pelo menos uma característica comum e irónica: arrasavam com
a arrogância humana, um pedestal após outro, com a nossa convicção prévia so-
bre nossa própria importância. Nos três exemplos de Freud, Copérnico moveu
nossa casa do centro para a periferia, Darwin então nos relegou a "descendentes
de um mundo animal" e, finalmente (em uma das menos modestas sentenças da
história intelectual), o próprio Freud descobriu o inconsciente e explodiu de vez
o mito de uma mente completamente racional. Neste crucial e sábio sentido, a
revolução darwiniana permanece dolorosamente incompleta já que, mesmo apesar
de o pensamento humano aceitar o fato da evolução, muitos de nós não estamos
ainda dispostos a abandonar a visão confortável que evolução significa (ou pelo
menos incorpora um princípio central de) progresso, definido a ter a aparência de
algo que a consciência humana determina e que é virtualmente inevitável ou pelo
menos predizível. O pedestal não será quebrado até abandonarmos o progresso ou
a complexificação como um princípio central e considerarmos a forte possibilidade
que o Homo sapferzs é nada mais que um pequeníssimo e bastante recente galho na
enorme ramificação da árvore da vida -- um pequeno broto que certamente não
apareceria uma segunda vez se pudéssemos replantar a árvore a partir de sua se-
mente e a deixássemos crescer novamente

Stephen Jay Gould
Tbe Euo/zlfzorz o/ Leme 0/7 Earf/z, Scientific American, 271(4): página 94, 1994



Resumo

No problema de Steiner em grifos é dado um grafo completo com custos nas arestas e um
subconjunto de vértices chamados terminais e queremos encontrar uma árvore de menor custo
que conecte todos os terminais. Este trabalho aborda restrições desse problema. Os problemas
abordados têm aplicações em construção de árvores filogenéticas em biologia, roteamento local
ou global no projeto de placas VLSI, transporte e telecomunicações, bem como são úteis para
se estabelecer a complexidade computacional para os problemas sem restrições.

O primeiro problema cabordado é o da árvore de Steiner de terminais folhas, onde exigi-
mos que os terminais sejam folhas na árvore resultante. O segundo problema é o da árvore
de Steiner de terminais folhas com custos l ou 2 nas arestas. Apresentamos algoritmos de
aproximação que melhoram as razões de aproximação previamente conhecidas para esses
problemas.

Propomos também uma nova variante do problema, na qual uma permutação dos vértices
terminais também é dada como entrada. Queremos encontrar agora uma árvore de Steiner
de menor custo que respeífe a permzlfação dada. [)izemos que a árvore respeita a permutação
se sempre que terminais ri, rz, r3 e r4 aparecem nesta ordem na permutação, os caminhos na
árvore entre rl a r3 e entre r2 a r4 têm pelo menos um vértice em comum. Mostramos que
árvores k-restritas são aproximações para esse problema na mesma razão que o são em geral
para o problema de Steiner em gratos. E mostramos um algoritmo que encontra em tempo
polinomia} uma árvore k-restrita ótima para esta versão do problema.



Abstract

In the Steiner problem in graphs a complete graph with edge cosas and a subset of vertices
called terminais are given and we want to find a a minimum cost tree that connects all the
terminais. This work deals with restricted versions of tais problem. These versions have appli-
cations in the construction of phylogenetic trees in biology, local or global routing in the VLSI
design, transportation and telecommunications. Furthermore, complexity results for the gen-
eral problem can be immediately established by any complexity result obtained for restricted
versions of the problem.

The first problem we study is the terminal Steiner tree problem, where terminais must be
leaves in the resultant tree. The second problem is the terminal Steiner tree problem with edge
cosas l or 2. We present algorithms that improve the previously known approximation rabos
for these problema.

We also propose a new version of the problem, in which a permutation of the terminais is
also given. We want to determine a minimum cose Steiner tree that respecfs fhe gíoen permzlfézff07z .
We say that a tree respects the permutation if whenever terminais rl , r2, r3, and r4 appears in
this arder in the permutation, the patins in the tree between r] and r3 and between r2 and r4
share at least one vertex. We show that k-restricted Steiner trees approximate this problem
with the some ratio that they approximate the Steiner tree problem in general. We also present
a polynomial time algorithm that finds an optimum k-restricted Steiner tree for tais version of
the problem.

ii
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Capítulo l

Introdução

Este trabalho aborda restrições do problema de Steiner em grifos: o problema da árvore de
Steiner de terminais folhas, o problema da árvore de Steiner de terminais folhas com custos l
ou 2 nas arestas e o problema da árvore de Steiner com uma permutação para seus terminais.
No primeiro problema, dado um grato com custos nas arestas e um subconjunto de vértices
chamados terminais, queremos encontrar um subgrafo conexo que contém os vértices terminais
e, além disso, que esses terminais tenham grau 1; tal subgrafo é chamado de árvore de Steiner
de terminais folhas e os vértices terminais são folhas nessa árvore. O segundo problema tem
o mesmo objetivo, mas restringe o custo das arestas do grato para l ou 2. E, finalmente, no
último problema que abordamos, queremos encontrar uma árvore de Steiner que respeita uma
ordenação para seus terminais.

Arvores de Steiner de terminais folhas têm um papel importante em aplicações como a
construção de árvores filogenéticas em biologia (Lu et al., 2003), loteamento local ou global no
prometo de placas VLSI (Lin & Xue, 2002; Fuchs, 2003; Drake & Hougardy, 2004), transporte
(Lin & Xue, 2002; Fuchs, 2003) e telecomunicações (Lin & Xue, 2002; Fuchs, 2003). Arvores de

Steiner que respeitam ordenações impostas são também importantes na construção de árvores
filogenéticas em biologia.

C) problema da árvore de Steiner de terminais folhas é computacionalmente difícil (Lin
& Xue, 2002; Drake & Hougardy, 2004) e trabalhos anteriores têm apresentado aproximações
para o problema (Lin & Xue, 2002; Fuchs, 2003; Chen et al., 2003; Drake & Hougardy, 2004). Da
mesma forma, o problema da árvore de Steiner de terminais folhas com custos l ou 2 nas arestas
é difícil e uma caproximação para o problema foi proposta (Lu et al., 2003). Nosso trabalho
resultou no prometo de dois aigoritmos de aproximação para o problema da árvore de Steiner de
terminais folhas que melhoram a razão de aproximação estabelecida em trabalhos anteriores,
no prometo de um algoritmo de aproximação que melhora a razão de aproximação propostca
anteriormente para o problema da árvore de Steiner de terminais folhas com custos l ou 2 nas
arestas e na construção de um algoritmo de aproximação para o problema da árvore de Steiner
com uma ordenação para os terminais.

As seções ca seguir apresentam fundam-Lentos e a notação aditada neste trabalho.



2 INTRODUCÃ0

1.1 Algoritmos de aproximação

Um algoritmo de caproximação de tempo polinomial projetado para solucionar um pro-
blema de otimização estabelece um compromisso entre sua eficiência e uma solução ótima do
problema: por um lado, como trabalhamos em geral com problemas de otimização que são
computacionalmente difíceis, o algoritmo de aproximação se apresenta vantajoso por compu-
tar eficientemente uma solução para o problema; por outro lado, a solução apresentada pode
não ser a solução ótima para o problema, mas o algoritmo garante que a solução encontrada
mantém uma relação bem estabelecida com a solução ótima e não está muito distante dela.

A seguir formalizamos as definições de problemas de otimização e de algoritmos de
aproximação e fixamos uma notação, baseados nos textos de Fernandes et al. (2001) e de Vazi-
rani(2001).

Um problema de otimização(combinatória) rl consiste de

(f) um conjunto de instâncias ZrT, chamado domínio de Tl;

(fí) um conjunto de soluções viáveis SOIR(1), para cada instância l € Zn;

(ííi) uma função objetivo vala que atribui um número valrTJS) para cada solução viável S;

(fz;) a definição de que rl é um problema de minimização ou um problema de maximização

Um problema de minimização (maximização) busca por soluções viáveis de valor mínimo
(máximo) para cada instância. Chamamos esse valor de valor ótimo e o valor de qualquer das
soluções ótimas de uma instância l é denotado por opt(1). Quando uma instância é clara no
contexto, usamos simplesmente opt no lugar de opt(1) e fazemos o mesmo com as definições
que se seguem.

Como mencionamos antes, uma estratégia para tentar superar a dificuldade imposta por
problemas de otimização NP-difíceis é construir algoritmos que produzam soluções viáveis
que estão em algum sentido próximas das soluções ótimas. Mais formalmente, sela rT um pro-
blema de minimizcação (maximização) e seja A um algoritmo que, para toda instância l do
problema, devolve uma solução viável À(ll € SOIR(ll de 1. Então, se val(Àll)l < ctoptjl)
(val(A(1)) > ct optlTI) para toda instância 1, dizemos que A é uma c(-aproximação para o pro-
blema. Dizemos que o( é uma razão de aproximação do algoritmo A, com a ? l (ct $ 1).
Um algoritmo de aproximação é uma c(-aproximação para algum oc É necessário ainda que o
algoritmo A seja lm algoritmo de tempo polinomial, isto é, que seu consumo de tempo seja
limitado por um polinõmio no tamanho da instância 1. Por tamanho de uma instância l que-
remos dizer o comprimento da cadeia de caracteres que representa l e denotamos esse número

Observe qt-te parca determinar a razão de aproximação de um algoritmo de i-proximação
para um problema NP-difícil, o custo de uma solução viável produzida pelo algoritmo deve ser
comparado com o custo de uma solução ótima do problema. No entanto, para um problema
desse tipo, computar Q valor da solução ótima é tão difícil quanto computar a própria solução

por <1>
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ótima e então, para demonstrar que um algoritmo é uma «-aproximação, é fundamental obter
eficientemente boas delimitações do valor das soluções ótimas.

Após o prometo de um algoritmo de aproximação Ã. para um problema rT e da determinação
de sua razão de aproximação c( é importante verificar se podemos melhorar a razão c( ou se
existe um exemplo para o qual o valor da solução encontrada está distante exatamente c( vezes
do valor de uma solução ótima. Uma família infinita de instâncias que mostra que a análise de
um algoritmo de aproximação é Justa é chamada um exemplo justo.

1.2 Complexidade computacional para problemas de otimização

Problemas de decisão são classificados em termos de sua complexidade, de acordo com sua
dificuldade computacional, e isso se traduz tecnicamente nas classes P e NP. Problemas de
otimização são classificados conforme seu grau de aproximabilidade por algoritmos polinomi-
ais nas classes PO. FPTAS, PTAS, APX e NPO, as quais serão definidas a seguir.

Seja TI um problema de otimização definido por um conjunto de instâncias, um conjunto
Soljll de soluções viáveis associado a cada instância l e uma função val que associa a cada
instância l e solução S um valor racional não-negativo val(l, SI. O objetivo então é encontrar
uma solução viável de valor ótimo (mínimo ou máximo).

A classe de problemas NPO é a extensão da classe NP para problemas de otimização onde:

(í) existe uma função polinomial p tal que <S> < pj<1>1 para toda instância l do problema e
toda solução viável S de l;

(zz) existe um algoritmo polinomial que decide se uma dada cadeia de caracteres é uma
representação válida de uma instância do problema;

(//j) existe um a]goritmo po]inomia] que decide se um dado objeto é so]ução viável de uma
instância do problema;

(íu) existe um algoritmo polinomial que calcula val(l, SI, dados l e S

A classe PO é formada pelo conjunto de problemas em NPO para os quais existe um al-
goritmo excito polinomial e é a extensão natural da classe P para problemas de otimização
A classe APX é formada pelos problemas em NPO para os quais existe uma a-aproximação
polinomial para alguma constante c(.

Um esquema de aproximação para um problema de otimização é um algoritmo A que
recebe um número racional positivo E e uma instância l e devolve uma solução viável Alc' il
com erro relativo de no máximo e, ou seja,

eloptlll $ val(l,A.lc,l)) it +clopt(1)

Se o problema em questão é um problema de maximização, então a desigualdade esquerda é
a que interessa, com 0 < E < 1, e se o problema é de minimização, é a desigualdade direita.
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Dizemos que o algoritmo A é um esquema de aproximação polinomial se o algoritmo Ajc, .)
é polinomial para todo í: fixo. Quando a quantidade de tempo consumida pelo algoritmo é
limitada por uma função polinomial p em <1> e t:, então o algoritmo A é chamado de esquema
de aproximação plenamente polinomial.

Dessa forma, a classe PIAS de problemas de otimização é composta pelos problemas em
NPO que possuem um esquema de aproximação polinomial e a classe FPTAS pelos que admi-
tem um esquema de aproximação plenamente polinomial. Dessas definições, temos que

PO c APTAS c PTAS c APX c NPO

Os diferentes níveis de dificuldade que se revelam na tentativa de construção de algoritmos
de aproximação para diferentes problemas de otimização, somados à dificuldade em melhorar
razões de aproximação para algoritmos propostos, são formalizadas através das relações entre
as classes de aproximação que aqui foram recém-definidas. Como não é nossa intenção neste
texto apresentar as demonstrações necessárias, apresentamos a seguir os resultados relativos
a essas classes em um único teorema, observando que esta não é a maneira usual que tais
resultados aparecem na literatura. Leitores interessados devem consultar os livros-texto de
Ausiello et al.(1999), Fernandes et al.(2001) e Vazirani(2001).

TEOKUMA l.l

(f) Se P :: NP en fíío PO :: NPO

(if) Se PO = FPTAS e7zfão P = NP.

(ííi) Se APTAS = PTAS en fão P = NP

(íu) Se PTAS :: APX bufão P = NP

(z}) Se APX = NI O e?zfão P -: NP

O conceito de completude, como conhecido na classe NP, pode ser estendido para proble-
mas de otimização através do uso de uma redução que preserva a polinomialidade e a razão
de aproximação.

Uma AP-redução de um problema de otimização rl para um problema de otimização TI' é
uma tripla(f, g, IS l onde f e g são algoritmos e Í3 é un! número racional positivo tais que:

(API) f recebe um número racional positivo ó e uma instância l de r[, e devolve uma instância
f(õ, ll de TI';

(AP2) g recebe um nt-lmero racional positivo õ, uma instância l de r[ e um elemento S' de
Soljf(õ,ljl, e devolve glai,l, S'l em Soljl);

(AP3) para todo número racional positivo õ, os algoritnlos fjõ, -l e g(ó, -, -l são polinomiais; e
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(AP4) para toda instância ] de r[, todo número racional positivo õ, e todo S' em Soir f(õ. rll
quese

(l -õl opt(flõ, ill < valjf(õ,lll,S') «(l -F õ) optjfjõ,lll,
então

lt- [3õ) opt(]] < va]j], g(õ,],S')] < ]1+ ]3õ) opt(1).

vale

Usamos a notação rT <AP rl' para denotar a existência de uma AP-redução de rl a TI'. Dizemos
que rT pode ser AP-reduzido a TT' significando que ll çAP rl'

Os resultados a seguir são herança de resultados equivalentes para as classes P e NP

TEOREMA 1.2 Serll <APFI.z erlZÇAPn3,ezfão rTI <APTT3

TEOREMA 1.3 Se ll está em NPO, rl' está em APX e TI <AP fl', então rT está em APX

O próximo teorema mostra que a AP-redução preserva a existência de um esquema de
aproximação polinomial.

TEOKKWA 1 .4 Se rl esfó e/n NPO, TT' está eltr PTAS e IT <AP TI' então TI está enz PIAS

Um problema rl em APX é APX-completo se cada problema em APX pode ser AP-reduzido
a rT. Um problema TI, não necessariamente em APX, é APX-difícil se a existência de um es-
quema de aproximação polinomial para rT implica em P = NP. Observe que, se PTAS 7ê APX,
então todo problema APX-completo está em APX \ PTAS.

Um problema TI em NPO é NPO-completo se cada problema em NPO pode ser AP-
reduzido a rl. Note que, se APX # NPO, então todo problema NPO-completo está em
NPO \ APX.

C) limiar de aproximação de um problema de minimização (maximização) é o maior (me-
nor) limitante inferior (superior) de todos os c( para os quais existe uma c(-aproximação poli.
nomial para o problema.

1.3 Problemas de Steiner em gratos

Descrevemos nesta seção o problema da árvore de Steiner em grifos e três restrições para
esse problema, que são o problema da árvore de Steiner dos terminais folhas, o problema da
árvore de Steiner dos terminais folhas com arestas de custo l ou 2 e o problema da árvore de
Steiner com uma ordenação para os terminais.

1.3.1 Problema da árvore de Steiner em gratos

Considere um grifo G, uma função custo c: EG q (Cb nas arestas de G e um conjunto
R Ç VC de vértices chamados terminais. Uma árvore de Steiner em G é um subgrafo conexo
de G que contém todos os terminais. A figura 1.1 montra um exemplo para essa definição.
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G
[] vértice terminal

O vértice de Steiner

(j) (Í{) (ÜÍ)

Figura 1.1: Um grato G e árvores de Steiner em G. Arestas finas têm custo l e arestas grossas
custo 2. O custo de uma árvore de Steiner mínima em G é 4.

Denotamos por VC e Ea os conjuntos de vértices e arestas de G, respectivamente. Podemos
estender a definição da função custo para conjuntos de arestas fazendo cjXI := ::x.X clx) para
qualquer X ç EG. Da mesma forma, definimos c(G) para um grato G como o custo total de
suas arestas, isto é, c(GI := c(EG 1. Assim, podemos escrever c(TI para o custo de uma árvore
de Steiner T

No problema de Steiner em gratos, dada uma instância G, c e R, queremos encontrar uma
árvore de Steiner de custo mínimo no grato G. Isto é, queremos encontrar uma árvore que
conecte todos os vértices de R e cuja soma total dos custos de suas arestas seja mínima. Uma
árvore de Steiner de custo mínimo para uma instância é chamada árvore de Steiner mínima.

O problema de Steiner em gratos (Sfeíner zínim /rn frei proa/em) é então formalizado da
seguinte maneira:

Problema STJG , c, Rj: dado um grato completo G, uma fünçâo custo c: EC --}
(Q): satisfazendo a desigualdade triangular e um conjunto R Ç VC de termi-
nais, encontrar uma arvore de Steiner mihima em G.

Vale ainda a observação que trabalhamos com o problema métrico de Steiner em grifos: o
grifo G é uma métrica, isto é, G é completo e vale a desigualdade triangular para o cuspo das
arestas de G.

O problema ST tem diversas aplicações e tem sido muito estudado. Bem & Plassmann
(1989) e Arora et a]. (1992) mostraram que o problema ST é APX-difícil. O primeiro algoritmo
de aproximação parca o problen-ta ST foi proposto por N'loore, conforme menção de Gilbert &
Pollak (1968), tem rcazão de aproximação 2 e é conhecido como heurística da árvore geradora
de custo mínimo. A icléía desse algoritmo é simplesmente computar uma árvore geradora de
custo mínimo para o subgrafo dos terminais da instância do problema.
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A heurística da árvore geradora mínima permaneceu por mais de vinte anos como a melhor
aproximação para o problema ST, devido em especial à dificuldade de análise das heurísticas
que estavam sendo propostas àquela época. Esse panorama foi mudado a partir do trabalho
de Zelikovsky (1993), que propôs a utilização de árvores de Steiner k-restritas no desenvolvi-
mento e análise de algoritmos de aproximação para o problema ST. A partir de então, todos os
algoritmos de aproximação propostos para esse problema de alguma forma fazem uso dessas
árvores de Steiner k-restritas. Segue a definição dessa estrutura.

Uma árvore de Steiner tal que todos os seus terminais são folhas é chamada uma árvore de
Steiner de terminais folhas. Retomaremos essa definição a seguir mas, por agora, observe que
árvores de Steiner que não são árvores de Steiner de terminais folhas podem ser decompostas
em componentes de terminais folhas pelo compartijhamento de vértices terminais interiores
da árvore de Steiner. Veja a figura 1.2.

H ®
@

+ 9
B6

@ ã
H BH

B #
8:

# n a

Figura 1.2: [)ecomposição de uma árvore de Steiner em componentes de terminais folhas

Sejam G um grato completo, c: EC -) Q? uma função custo nas arestas de G satisfazendo
a desigualdade triangular e R Ç VG um conjunto de terminais. Uma árvore de Steiner k-
restrita para a instância G,c, R e k é uma coleção de componentes de terminais folhas com
no máximo k terminais cada uma, que estão conectadas e, juntas, cobrem todo o conjunto de
terminais. A figura 1.2 ilustra uma árvore de Steiner 5-restrita e a figura 1.3 mostra outros
exemplos de árvores de Steiner k-restritas. Observe que toda árvore de Steiner associada a
uma instância G , c e R é uma árvore de Steiner k-restrita para algum k suficientemente grande,
digamos k = R . Em geral, o custo de uma árvore de Steiner k-restrita ótima para uma instância
pode ser maior que Q custo de uma árvore de Steiner ótima para a mesma instância, como
mostra a figura 1.3.

O problema da árvore de Steiner k-restrita de custo mínimo pode ser estabelecido como a
seguir

Problema kSTJG,c, R,kl: dado um grato como/efo G, uma função custo
c: EG H Q> satisfazendo a desigualdade triailõau/ar, um col#unfo R Ç vG
de terminais e um inteiro positivo k, fa/ que k < R , encontrar uma árvore de
Steiner k-lestrifa de custo mihimo em G .

Como a figura 1.3 mostra, se k é grande o suficiente, então intuitivamente uma árvore de
Steiner k-restrita ótima é uma boa aproximação para uma árvore de Steiner ótima. Mais preci-
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(Í)

(Ü) (ÜÍ)

(jT) (0)

Figura 1 .3: (/) Um grato G com custos associados às suas arestas, onde são apresentadas apenas
as arestas que têm custo l e as arestas não apresentadas têm custo 2. (ií) Uma árvore 2-restrita
ótima para G, c e R, com custo 7. (ii/) Uma árvore 3-restrita ótima com custo 6 para a mesma
instância. (iz;) Uma árvore de Steiner 4-restrita ótima de custo 5. (z;) Uma árvore de Steiner
5-restrita de custo 6; observe que a árvore de Steiner 5-restrita ótima tem custo 5 e é a árvore
apresentada em (íu).

lamente, a razão k-Steiner PK é definida como sendo

'* :' .::q, { ''lHl;','=,':,\' ' }
A 2-aproximação estabelecida pela heurística da árvore geradora de custo mínimo, já men-

cionada anteriormente, faz PZ = 2. Zelikovsky (1993) mostrou um limitante superior para p3
e seu trabalho foi generalizado por Borchers & Du (1997), que propuseram a seguinte fórmula
para PK

TKOKEmA 1.5(Borchers&Du, 1997) Para k = 2' +s,com 0 $ s < 2', feniosqile

Ir + ] 1 . 2' + s
PK :-: .. .r.2'-+ s

Esse resultado implica que
lim pk :: l .

e assim sabemos que árvores de Steiner k-restritas de custo mínimo são boas aproximações
para árvores de Steiner de custo mínimo, se k é suficientemente grande. No entanto, a taxa de

k-++oo
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convergência não é muito rápida, como mostra a tabela a seguir extraída do trabalho de Grópl
et al. (2001).

Baseados no teorema 1.5, podemos então computar uma árvore de Steiner k-restrita ótima
para uma dada instância como uma aproximação para a árvore de Steiner ótima para essa
instância. No entanto, o problema kST é NP-difícil. A demonstração desse resultado é uma
redução do problema da cobertura de vértices em gratos com grau máximo igual a três.

TEOREMA 1 .6 0 proa/ema kST é !VP-deÕ'c// para k » 4

Voltando ao problema ST, o algoritmo de Robins & Zelikovsky (2000) é atuaimente o al-
goritmo de aproximação com melhor razão de aproximação para o problema ST, estabelecida
como sendo 1 + jln 31/2 < 1,55. Uma descrição detalhada desse algoritmo é uma tarefa com-
plexa e o leitor interessado pode consu]tar a co]etânea de Gróp] et a]. (2001) ou a dissertação de
mondo (2002) que contêm a descrição, além do algoritmo de Robins & Zelikovsky (2000), dos
demais algoritmos de aproximação que Já foram propostos para o problema ST. Novamente,
observamos que esses algoritmos, em sua essência, fazem uso de árvores de Steiner k-restritas
como aproximações para a árvore de Steiner desejada.

Além disso, mais recentemente Chlebík & Chlebíková (2002) provaram que o limiar de
aproximação do problema ST é pelo menos 1,01. Note que o intervalo entre a melhor razão de
aproximação e o melhor limiar de aproximação estabelecidos para o problema ST continuam
motivando os trabalhos nessa área.

1.3.2 Problema da árvore de Steiner dos terminais folhas

Observe que todas as folhas em uma árvore de Steiner de custo mínimo são vértices termi-
nais, mas nem todos os vértices terminais são necessariamente folhas em uma árvore de Steiner
de custo mínimo. Veja um exemplo na figura 1.1, onde as árvores l.l(í) e l.l(/f) são árvores de
Steiner de terminais folhas e a árvore l.l(fií) não é uma árvore de Steiner de terminais folhas.

Entretanto, para algumas aplicações que já mencionamos como construção de árvores filo-
genéticas em biologia, roteamento local ou global no prometo de circuitos VLSI, em transporte e
telecomunicações, é necessário que todos os terminais sejam folhas na árvore de Steiner. Uma
árvore de Steiner é uma árvore de Steiner de terminais folhas se o seu conjunto de vértices
folhas é exatamente o conjunto de vértices terminais. Um dos problemas que tratamos neste
trabalho é conhecido como problema de Steiner dos terminais folhas (fe1777zlza/ Sfeíner proa/enz
ou $tlt Steiner ptoblem):

k 1 3 4 5 '."'' !Tüü''

PK   7 15 4 3 
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Problema TSTJG,c,Rj: dado um grato completo G, uma função custo
c: EC --} ((]l> satisfazendo a desigualdade hianguJar e um conjunto R ç VG
de terminais, encontrar uma árvore de Steiner de terminais folhas de custo
mihimo em G .

Mais uma vez, destacamos que estamos tratando aqui do problema TST métrico, isto é, G é
um grato completo e vale a desigualdade triangular para o custo das arestas de G.

Lin & Xue (2002) obtiveram uma (p + 2)-aproximação para o problema TST, onde p é a

melhor razão de aproximação conhecida para o problema ST. Em seguida, Fuchs (2003), Lin &
Xue (2002), Chen et al. (2003) e Drake & Hougardy (2004), obtiveram independentemente uma
2p-aproximação para o problema TST. Dessa forma, com o resultado de Robins & Zelikovsky
(2000), o algoritmo de Lin & Xue (2002), é uma 3,55-aproximação para o problema TST e o algo-
ritmo de Fuchs (2003), Chen et al. (2003) e Drake & Hougardy (2004) é uma 3,10-aproximação
para o problema TST. No capítulo 2, apresentamos dois algoritmos de aproximação para o pro-
blema TST que melhoram essa razão de aproximação. Esses algoritmos também são baseados
no algoritmo de Robins & Zelikovsky (2000), como mostraremos.

Diferentemente de uma árvore de Steiner, uma árvore de Steiner de terminais folhas não
possui relação direta com uma árvore geradora de custo mínimo. [)e fato, como veremos, uma
árvore de Steiner de terminais folhas produzida pelos algoritmos de aproximação existentes
para o problema TST tem relação direta com a árvore de Steiner. Na proposição a seguir, evi-
denciamos a relação entre essas duas estruturas.

PTtoPos\çÀo 1.7 Para cada C > 1 , existem instâncias para as quais a razão entre o valor da solução
ótimn do problema TST e o valor da sotuçiio ótima do problema ST para a mesma i?tstâncin é pelo menos
C

PROVA. Uma instância G, c e R é descrita a seguir para um dado C > 1 . Fixe um conjunto de
terminais R com pelo menos três terminais. O conjunto Va contém R e apenas um vértice de
Steiner s. A função custo c é tal que c(rr'l = 1 para todo par de terminais r, r' em R e c(rsl = C
para todo terminal r em R e s em VC \ R. A figura 1.4 mostra um exemplo de uma instância
como essa.

Observe que optjSTJG , c , RI l R --] e que optjTSTJG,c,Rjl = CJRI,já que C > 1 . Assim,

optjTSTJG,c,Rll
opt(ST(G , c, RI )

1;1BL.» c
R l ' ''

Ü

Consideramos também algumas restrições sobre o problema TST. Em particular, chama-
mos o problema TST restrito a instâncias com arestas de custo l ou 2 de problema TSTI .z. Lu
et al. (2003) apresentaram duas contribuições para o problema TSTt .z: classificaram-no mos-
trando que o problema é MAXSNP-difícil e propuseram uma 1,60-aproximação. No capítulo
3, apresentamos uma 1,42-aproximação para o problema e mostramos que o problema TSTI .2 é
APX-completo.
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c, C
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Figura ].4: Um grato G com um único vértice de Steiner colectado a terminais por arestas de
custo C e os terminais conectados entre si por arestas de custo l.

1.3.3 Problema da árvore de Steiner com ordenação nos terminais

No capítulo 4, consideramos ainda uma outra restrição do problema ST, impondo aos
vértices terminais um ordenação obrigatória verificável numa solução. Formalmente, sejam
G um grato completo, c: EG -l Q> uma função custo nas arestas de G satisfazendo a desi-
gualdade triangular, R g Va um conjunto de terminais e cí :: <al , - . , ajKj> uma permutação
de {l , . . . , Rj}. Sela T uma árvore de Steiner para G, c e R. Dizemos que a árvore T respeita a
separaquaisquersubíndicesi,j,ke Ltaisque 1< i< j < k < L < R, entãooscaminhosna
árvore T entre os terminais r.. a r.. e entre r.. a r.. têm vértices em comum. Veja a figura 1.5
para um exemplo.

T4 T.2 'l'3 'l'l

(Í)

I'6 I'5 T4 'T2 I'3 I'3

(fÍ)

T6 I'5

Figura 1.5:(a) árvore que respeita a ordenação a = <4,2,3, 1, 6, 5>.(b) árvore que não respeita a
ordenação a.

Queremos resolver então o seguinte problema

Problema STO(G,c, R, a): dado um grato como/efo G, uma função custo
c: Ec --} Q) satisfazendo a desigtJa/Jade triangu/ar, um conjunto R Ç VC
de terminais e uma permufação o- de {l , . . . , R }, encontrar uma árvore de

Steiner de custo míniJno em G que respeita a.

Veja que se T é uma árvore de Steiner para a instância G , c e R que respeita a permutação a,
então T obedece todas as permutações circulares de o-. A figura 1.6 mostra essa situação.
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2 6 4 3 1 7 8 5
(Í)

5 2 6 4 3 T 7 8
(fÍ)

(I'íí)

Figura 1.6:(í) Árvore que respeita a ordenação a = <2, 6,4, 3, 1, 7, 8,5>.(íi) Árvore que respeita
a ordenação a' :: <6,4,3, 1 , 7, 8, 5, 2>, uma permutação circular à esquerda da permutação a.
(zíí) Visualização da árvore de Steiner que respeita a e todas as permutações circulares de a.

No capítulo 4 tratamos do problema STO. Apresentamos um algoritmo de aproximação que
utiliza a idéia da árvore de Steiner k-restrita que respeita uma ordenação para seus terminais.
Esse problema é então descrito como a seguir.

Problema kSTOJG , c, R, a, kj: dado um grato compJefo G, uma função custo
c: Ea --+ (Q?, um conjunto R Ç vG de terminais, uma permutação a de
{] , . . . , IRj} e um inteiro positi\'o k, enconh'ar uma árvore de Steiner k-restrita
de custo mínimo em G que respeita a.

Propomos um algoritmo eficiente para solucionar o problema kSTO, mostrando que esse
problema está na classe de complexidade PO. Além disso, mostramos que esse algoritmo pro-
posto é um esquema de aproximação po]inomia] para o problema STO, mostrando então que
esse problema está na classe de complexidade PTAS.



Capítulo 2

Problema TST

No problema da árvore de Steiner de terminais folhas queremos encontrar em um dado
grato, com custos nas arestas e com um subconjunto de vértices chamados terminais, um sub-
grafo de custo mínimo que conecte os terminais e que esses terminais tenham grau 1. Esse
subgrafo é uma árvore, chamada árvore de Steiner de terminais folhas, onde todos os terminais
são folhas, Aplicações como construção de árvores filogenéticas, roteamento local ou global no
prometo de circuitos VLSI, em transporte e telecomunicações têm sido citadas na literatura (Lin
& Xue, 2002; Fuchs, 2003; Chen et al., 2003; Drake & Hlougardy, 2004).

São recentes os resultados obtidos para o problema TST. Lin & Xue (2002) propuseram
um algoritmo com razão de aproximação p + 2 para Q problema TST, onde p é a razão de
aproximação do melhor algoritmo de aproximação existente para o problema de Steiner em
grafos. Em seguida, Fuchs (2003), Chen et al. (2003) e Drake & Hougardy (2004), obtiveram
independentemente um algoritmo com razão de aproximação 2p para o problema TST. Anu-
almente, o algoritmo proposto por Robins & Zelikovsky (2000) estabelece p = 1 + jin3)/2 <
1,55. Dessa forma, temos uma 3,55-aproximação para o problema TST no trabalho de Lin &
Xue(2002) e uma 3,10-aproximação nos trabalhos de Fuchs(2003), Chen et al.(2003) e Drake &
Hougardy (2004).

Trabalhamos em conjunto com o professor José Coelho de Pino Júnior e propomos um algo-
ritmo de aproximação com razão de aproximação 2,76 para o problema TST que também uti-
liza o algoritmo de Robins & Zelikovsky (2000) como uma subrotina. Durante a formalização
das idéias envolvidas nessa aproximação, Juntamente com sugestões de um revisor de um tra-
balho nosso submetido a uma conferência, acabamos por descobrir um outro algoritmo que
melhora essa razão de aproximação para 2,52. Mostramos também que o problema TST é APX-
completo.

Este capítulo está organizado da seguinte forma. Apresentamos o algoritmo de Drake &
Hougardy(2004) na seção 2.1. Na senão 2.2 apresentamos a 2,76-aproximação para o problema
TST e a 2,52-aproximação na seção 2.3. E, finalmente, apresentamos uma prova que o problema
TST é APX-completo na seção 2.4.
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2.1 Uma 3,10-aproximação para o problema TST

Sejam G , c e R uma instância do problema TST tal que R contém pelo menos três terminais.
Como uma árvore de Steiner de terminais folhas não contém arestas conectando terminais,
podemos considerar que para cada par de vértices q,r em R, o custo da aresta qr em EC é
min.cv.\K (cjqvl + clvrll. Em particular, isso implica que podemos considerar que toda árvore
de Steiner para uma instância G , c e R não contém arestas contectando vértices terminais. Como
os resultados de Fuchs (2003), Chen et al. (2003) e de Drake & Hougardy (2004) são equivalentes
em termos da razão de aproximação obtida, optamos aqui por apresentar apenas um desses
trabalhos. A seguir, descrevemos o algoritmo de Drake & Hougardy (2004) e apresentamos
uma demonstração de que o algoritmo é uma 2p-aproximação para o problema TST, onde p é
a melhor razão de aproximação para o problema ST.

C) algoritmo faz uso da operação de substituição de uma estrela, que passamos a descrever.
Suponha que r em R é um vértice de grau j > 1 em uma árvore de Steiner T obtida por uma
p-aproximação sobre a instância G, c e R. O vértice r é chamado uma estrela (de Steiner) de
T. Sejam vl,v2..- . ,vj os vértices adjacentes a r em T e observe que vl,v2,.- ,vj são vértices
de Steiner, isto é, {vl ,v2, - . . ,vj} Ç vG \ R. Suponha, sem perda de generalidade, que cjrvj l $
clwi), para i- 1 , 2, . . . , j. A operação de substituição da estrela reduz o grau de um vértice

terminal r em R para grau l através da troca das arestas w2,rv3, - . . , wj de ET pelas arestas
v lv2 , vl v3 , . . . , vivi de EC, como mostra a figura 2.1. Observe que a operação de substituição de
uma estrela transforma um vértice interno r de T em uma folha e os graus dos outros vértices
são mantidos inalterados. Observe ainda que um par de operações como essa para terminais
diferentes envolve conjuntos de arestas diferentes.

v{

Ov;

Ü.

Figura 2.1 : A operação de substituição da estrela r

O ALGORiTMO ESTRELA de Drake & Hougardy(2004) recebe uma instância G, c e R do pro-
blema TST, constrói uma árvore de Steiner para essa instância usando uma aproximação para o
problema ST, substitui as estrelas de Steiner nessa árvore e devolve essa estrutura modificada.
A estrutura devolvida é uma árvore de Steiner de terminais folhas para a instância G, c e R, e
como veremos no teorenta 2.1, o custo dessa árvore dista no máximo 2 vezes do custo da árvore
de Steiner de terminais folhas para essa instância.
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ALGORIrMO ESTRO

uma função custo c: EC -$ (b satisfazendo a desigualdade triangular e um conjunto R ç VC
de terminais, e devolve uma árvore de Steiner de terminais folhas.

]

2:
3:

Compute uma árvore de Steiner T p-aproximada para a instância(G, c, RI.
Para cada r em R tal que r não é folha em T, faça uma substituição da estrela r
Devolva T e pare

TEOKEUA 2.1 (Drake & Hlougardy, 2004) O ALGORITMO ESTRELA é [zlna 2p-aproximação para o
probletna TST, onde p é a melhor razão de aproximação conhecida para o probletna SI. .

PROVA. Chame de T' uma árvore obtida pela p-aproximação, após a execução da linha l do
ALGORITMO ESTRELA sobre uma instância G, c e R do problema TST. Suponha que R'' ç R é o
conjunto contendo as estrelas em T' e chame de T uma solução viável obtida pelo ALGORiTMO
EsrKELA para a instância G , c e R, após o algoritmo ter realizado uma seqüência de operações
de substituição de estrelas sobre R'' em T'

Para cada estrela r em R''' de T', denotepor k. o grau de r em T', onde k. > 1,eporv:, . . . ,vl
seus vizinhos em T'. Suponha ainda, sem perda de generalidade, que c(wT) < c(w{) para todo
j, 1 < j < k.. Então, o custo da árvore T devolvida pelo ALGORiTMO EsvKELA é dado por

.r D+ \ : l /''«, - }.(.'«-, -* !. ''«T«{.) --.'*.rCR* \ j-:2 /

onde X é um conjLmto de arestas de T', e de T, que não fazem parte de estrela alguma. Assim,

r k. \

cJ)- ). Çc(wT) + )l.'(«i»{),l +cB)
rCR* ' j=Z

< 2. Ç'(wTl+ 2.('(«T') +'lwÍI),l +clx)reR* ~ j=2
(2.1)

(2.2)*; (.'«,, *i:.'«;,) * . *,reR'': ''' j=2 /
kr

j=z
('(wD + E. .(«,PI *- .W)

= 2 cjT')
< 2 (p optjST(G, c. RI))

< 2popt(TSTJG,C,RI),
(2.3)

(2.4)

onde a desigualdade (2.1) vale pela desigualdade triangular, a desigualdade (2.2) vale pela
suposição que c(rvTI < cjrvil para todo l$ 1$ k. e toda estrela r em R*, a desigualdade(2.3)
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vale devido ao uso de uma p-aproximação para obter T' e finalmente a desigualdade (2.4) vale
porque o custo de uma árvore de Steiner ótima é um limitante inferior para o custo de uma
árvore de Steiner de terminais folhas ótima.

n

Uma 2,76-aproximação para o problema TST

Propomos a seguir um algoritmo de aproximação polinomial para o problema TST que
constrói duas árvores de Steiner de terminais folhas para uma instância G , c e R do problema,
com a garantia que uma delas é uma boa aproximação para o problema TST. Esse algoritmo
melhora a razão de aproximação 2p apresentada na seção anterior.

Sejam G, c e R uma instância para o problema TST, com IRI > 3. Da mesma forma como
antes, como uma árvore de Steiner de terminais folhas não contém arestas conectando termi-
nais, podemos considerar que para cada par de vértices q , r em R, o custo da aresta qr em EC é
min,eVG\R lcl qvl + c(vrl 1 . Em particular, isso implica que podemos considerar que toda árvore
de Steiner para uma instância G , c e R não contém arestas contectando vértices terminais.

Para cada r em R, denotamos por e. uma aresta de menor custo conectanto r a Va \ R e de-
notamos por FK um conjunto {e. : r C R}. Apresentamos a seguir um algorítmo de aproximação
que recebe G , c e R e constrói duas árvores de Steiner de terminais folhas T] e T2 tais que

c(Tll $ CQ optjTST(G, c, RI)

e se o valor c(FKI é 'pequeno' comparado a opt(TSTJG, c, Rjl então

cjTI) Ç cq opt(TST(G, c, Rjl,
caso contrário

clT21 Ç «í optjTSTJG,c,Rjl.
O algoritmo devolve então a árvore construída de menor custo e melhora a razão de
aproximação 2p apresentada na seção anterior, como mostraremos.

tnOttEmõ.. 2.2 Existe llm atgoritmo de ciproximüção de tetnpo polittomia! para o problema TSI. com
razão de arroz!/mzç/io ct :: minÍc(i , cc2} onde

«. - l + !91Le-J-,
/P b

a2 = 4P -- 3,

supondo que um algoritmo de aproxitnclção de teTllpo polinotnial obtém alma razão de aproximação p <: 2
para o problema ST.

Como o melhor valor conhecido para p é ligeircamente menor que 1,55 o teorema 2.2 faz
c{ :: ccl e implica o seguinte corolário.

COROLÁRIO 2.3 Exzsfe !zr/nz 2,76-aproxímízção pízra o proa/enlíz TST
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2.2.1 Algoritmo Árvores

O objetivo do ALCORiTMO ARvoREs é construir uma árvore de Steiner de terminais folhas,
a árvore Tt citada na seção anterior, na tentativa de que essa árvore seja uma boa aproximação
para o problema TST. A idéia é que o algoritmo inicialmente modifique os custos das ares-
tas que incidem em vértices terminais da instância de entrada. Em seguida, uma árvore de
Steiner é construída para essa instância modificada. Finalmente, transformações semelhantes
à substituição da estrela descrita na seção 2.1 são realizadas sobre essa árvore de Steiner de tal
forma que o algoritmo obtém uma árvore de Steiner de terminais folhas. Mostramos então que
essa árvore resultante é, sob certas hipóteses, uma boa aproximação para uma árvore de Steiner
de terminais folhas de custo ótimo.

A proposição a seguir apresenta uma situação em que opt(TST(G, c, R) l optjST(G,c,Rll

PKOPosiÇÃ0 2.4 Sqa/n G, c e R zzma íl?sfáncla do proa/ema TST.
e. = ru, r enz R, e para ca(/a oérfíce w em vG -- r fezmos qlle

Suponha que para cada aresta

c(uw) :ç c(«..d - sL:y

Então, dada ilha árvore de Steiner S para a instância G , c e R, podemos obter etti tempo polinomial uma
árvore de Steitler de terlttinaisfolhas T tal que ctT ) <: cl.S ).

PKOVA. Se cada vértice em R é uma folha na árvore de Steiner S então podemos fazer T :;: S
e terminamos a demonstração. [)essa forma, podemos assumir que existe um vértice r em R
tal que seu conjunto de vizinhos W na árvore S tem mais que um vértice. Sejam u um vértice
tal que e. = ru, X := {rw: w C W} um conjunto de arestas que conectam r aos vértices de W e
Y := {uw: w c W} um conjunto de arestas que conectam o vértice u aos vértices de W. Veja a
figura 2.2 para uma ilustração dessas definições.

Finalmente, seja S ' a árvore de Steiner induzida pelas arestas em (ES \ X) U Y U {ru}. Temos
então que

cjS') = clãs) -- c(XI + c(Y) + CITEI

Ç c(Es) c(x) t c(xl - wii!!1llg+ cl.ul

-.'';,*(. T) .'-«,
< clEsl
= c(S),

(2.5)

onde vale a desigualdade (2.5) porque

cluwl < c(rwl
clrul

2 '

para cada w em W
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Figura 2.2: Ilustração para a proposição 2.4. Arestas pontilhadas são removidas e arestas
sólidas são incluídas. O vértice u pode estar contido no conjunto W.

Nesse processo, obtemos uma árvore de Steiner onde r é uma folha e todos os terminais que
são folhas em S permanecem folhas em S'. Assim, repetindo esse processo, finalizamos com
uma árvore de Steiner de terminais folhas T satisfazendo a proposição.

0

O ALGORÍTMO ÁRVORES recebe uma instância G , c e R do problema TST e modifica inicia!-
mente os custos das arestas de G tal que para cada terminal r em R é adicionado ao custo de
uma aresta que incide em R o valor de três vezes o custo de uma aresta e. de menor custo que
incide em r. Veja a figura 2.3 para uma ilustração.

Figura 2.3: A função c' sobre G com dois terminais

Essa nova função custo sobre as arestas de G é então chamada de c' e uma árvore de
Steiner S é construída para a instância G, c' e R. Como a função c' satisfaz as hipóteses da
proposição 2.4, então podemos construir uma árvore de Steiner de terminais folhas T a partir
de S com custo no máximo o custo de S. Observe que a função c' assim construída e o ALGO-
RITMO ARVORES fazer\ com que a árvore de Steiner de terminais folhas T escolha a aresta e.
para colectar r em T. A árvore T é então devolvida pelo ALGORiTMO AKvoKEI .
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ALcolqiTMO ARvoREs : recebe um grifo completo G, uma funç
zendo a desigualdade triangular e um conjunto R Ç VC de terminais, e devolve uma árvore de
Steiner de terminais folhas.

i: Seja c': EC -+ ((b definida como

c(e) + 3cjeq1 + 3c(e.l.
c(el + 3c(e.).
cjel.

c'(el :=
se e n R = {q, r}
se e n R = {r}
se e n R = ül.

2: Seja S uma árvore de Steiner devolvida por uma p-aproximação para o problema ST com
instância G , c' e R.

3: Construa uma árvore de Steiner de terminais folhas T a partir de S usando a proposição 2.4.
4: Devolva T e pare

TEOREMA 2.5 Soam G. c e R Hma /nsfáncía para o proa/fina TST, FR :;: {er : r € R} llm con,fzzrzfo de
lrestns de tnenor ctlsto que atingem os terminais e T a árvore de Steiner tle terntinüis jotilas deuoluida
pe/o ALGORiTMO AKvoKKI . Se Í3 é ílm nt2mero fa/ file

p opt(TST(G , c, Rj1 + 3(p 1 1 c(FR) < 13 opt(TST(G, c, R)l,

então

clT) $ Í3 optjTSTJG, c, KI)

PROVA. Sejam c' e S a função custo e a árvore de Steiner computadas pelo algoritmo, respecti-
vamente. Como c' satisfaz a hipótese da proposição 2.4, então c'(TI < c'jS). Além disso, para
cada r em R a aresta incidente a r em T é e.. Portanto,

c(TI = c'(TI 3cjFRI
< c'(SI -- 3c(FK)
< P opt(ST(G, c', KI) - 3clrKI
< p(opt(TST(G,c, K11 +3cll:RI) 3c(FRI
= p optjTSTJG,c,R)l+ 31p - 1) c(FR)
< Í3 opt(TST(G, c. Rjl.

(2.6)

onde a desigualdade (2.6) vale porque se T* é uma árvore de Steiner de terminais folhas ta] que
clT*l = opt(TST(G,c, R)l então '

optjSTJG, c', R)l < c'jT*) cjT*) + 3cjFK l opt(TSTIG, c, Rj1 + 3cjFKI
D

[)essa forma, o ALGORITMO ARVORES constrói uma árvore de Steiner de terminais folhas
que, sob certas condições, é uma boa aproximação para uma árvore de Steiner de terminais
folhas ótima. Essas condições ficarão mais claras na seção 2.2.3.
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2.2.2 Algoritmo Arvores

O ALGORiTMO ARvoREs constrói uma segunda árvore, a árvore TZ já mencionada ante-
riormente, que pode ser uma boa aproximação para o problema TST. O algoritmo conecta de
alguma forma os vértices terminais a vértices de Steiner escolhidos na instância de entrada. Em
seguida, constrói uma árvore de Steiner para uma instância onde esses vértices de Steiner são
tratados como vértices terminais. No final, o ALGORITMQ ARvoRE2 simplesmente colecta essa
árvore de Steiner assim obtida com os vértices terminais da instância original. Descrevemos
mais formalmente esse algoritmo abaixo.

Seja G um grifo completo com uma função custo c nas suas arestas satisfazendo a desi-
gualdade triangular e seja R um subconjunto de vértices de G. Um desmembramento de uma
árvore T no grato G é uma coleção de cardinalidade máxima de subárvores aresta-disjuntas,
cada árvore contendo pelo menos dois vértices de R e todo vértice de R pertencendo a alguma
dessas subárvores. Note que, como cada folha de T tem grau 1, tal folha ocorre em exata-
mente uma subárvore de um desmembramento. A figura 2.4 mostra desmembramentos de
duas árvores.

+ B

(a) (b)

Figura 2.4: Desmembramentos para duas árvores. O caminho tracejado entre os terminais
preenchidos na árvore (b) é uma subárvore do desmembramento dessa árvore

LtxlP. 2.6 Se 'T é ulnn árvore com pelo }rlenos duas jolhcts, então tLm destnembramertto de T terra cardo
na/idade jjR /21, onde R é o con,ílínfo de.»/has de T

PROVA. É fácil ver que a cardinalidade de um desmembramento de T não pode ser maior que
[ R /2] . [)essa forma, mostramos por indução em IR] que T tem um desmembramento com essa
cardinalídade.

Se R $ 3, então T é um desmembramento de T. Assim, podemos supor que IR > 3.
Considere T como uma árvore com raiz, escolhendo como raiz qualquer vértice de Va \ R em
T. Seja v um vértice em T que tem como descendentes imediatos pelo menos 2 folhas, digamos
r e s, e nenhum vértice de grau maior qt-ie 2. Seja T' uma subárvore de T com R' ::: R \ {r, s}
como conjunto de suas folhas. Por indução, T' tem um desmembramento de cardinalidade



2.2 UMA 2,76-APROXIMAÇÃO PARA O PROBLEMA TST 21

jjR'1/21 . Este desmembramento juntamente com um caminho em T conectando r e s compõem
um desmembramento de T com ] R /2] elementos.

U

Sejam G . c e R uma instância do problema TST e seja T uma árvore de Steiner de terminais
folhas. Como toda aresta de T ocorre em no máximo uma subárvore de um desmembramento
êl de T, sabemos que c(SI $ cjT), onde cl8) := E.J.s cIJ) é o custo de um desmembramento.
Um desmembramento de IG, c, RI é um desmembramento de alguma árvore de Steiner de
terminais folhas.

1. EOREMP.. 2.7 Um destneTnbratnetlto cJc custo mínimo de tC . c. R) pode ser ettcontrndo em tempo poli
nontial.

PKOVA. Inicialmente, considere R par. Seja H um grafo completo ta] que VH := R e seja
f: EH } Q> tal que fjqr) = min,eVG\Rlc(qv) + clvrl}. Segue do lema 2.6 que qualquer des-
membramento 8 de G corresponde a um emparelhamento perfeito M em H, e vice-versa. Além
disso, pela definição de f, f(M.l < c(8). Considerando a função f, um emparelhamento per-
feito M de custo mínimo em H induz um desmembramento S em G tal que f(M) = c(81. Como
f(MI é mínimo, c(ê;l também é mínimo e 8 é então um desmembramento de custo mínimo. Ob-
servando que um emparelhamento perfeito de custo mínimo pode ser encontrado em tempo
polinomial (Schri)ver, 2003), finalizamos o caso em que RI é par.

Quando IR é ímpar, procedemos da seguinte forma. Considere R' Ç R tal que IR'1 = 3.
Como IR\R' é par, podemos resolver o problema para a instância IG--R', c, R\R'). Esta solução,
em conjunto com uma árvore de custo mínimo que conecta os vértices em R', é uma candidata
a ser um desmembramento de custo mínimo de (G , c, R). Tomando o mínimo sobre os custos
de todas as candidatas, uma para cada tripla R' de vértices de R, um desmembramento de custo
mínimo para(G, c, R) é encontrado.

n

O lema a seguir mostra que podemos construir eficientemente um desmembramento de
custo mínimo com poucos vértices de Steiner.

LEMA 2.8 Dado tlnt desmertibraniento de ctlsto lrtínirno 8 de {G. c. R), podemos encontrar eln tempo
polittominl llm desmetnbrametlto de custo mínimo S' cie (G , c, R\ tat que cada árvore em 8' é alma estrela
colar ce/zero em VC \ R.

PKovA. Podemos assumir que não existem arestas conectando pares de vértices em R. Assim,
cada árvore em 8 tem pelo menos um vértice de VC \ R. Suponha que existe uma árvore J em
8 que não é uma estrela. Seja J' uma árvore com centro em VJ \ R e com folhas em VJ n R.
Pela desigualdade triangular c(J') < cIJ). Então, 8' := S \ {J} U {J'} é um desmembramento de

custo mínimo contendo uma estrela a mais que 8. Repetindo esse processo, finalizamos com
um desmembramento satisfcazendo o !ema.

D
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LEMA 2.9 S#ízm G, c e R iíma ínsfãncía do /2rob/ema TST. Díodo um desmembrízmenfo 8 de IG, c, RI
composto por estrelas, com R' como con)unto de cetttros, e rima árvore de Steiner S de (G -- R, c, R' \,
podemos encontrar em tempo polinomia! tina ár ore de Steiner de terminclis.folhas T de IG , c , RI tal qtle

c(T) = cjSI + c(81.

PROVA. [)efina T adicionando à arvore S as arestas do desmembramento 8. Veja a figura 2.5.
0

IG R, c, R')

Figura 2.5: Uma ilustração para o lema 2.9

O ALGORiTMO ARvoRE2 recebe uma instância G, c e R do problema TST e constrói inici-
almente um desmembramento de custo mínimo 8 composto de estrelas para essa instância.
Em seguida, o algoritmo constrói uma árvore de Steiner S para uma instância reduzida, re-
movendo de G os vértices em R e chamando os centros das estrelas do desmembramento 8
de terminais nessa instância reduzida. Por fim, o algoritmo conecta a árvore de Steiner S ao
desmembramento 8 e devolve essa árvore resultante.

ALGORITMO AKvoKKZ: recebe um grato completo G, uma função custo c: EC -o (11)? satisfa-
zendo a desigualdade triangular e um conjunto R Ç vG de terminais, e devolve uma árvore de
Steiner de terminais folhas.

1: Seja 8 um desmembramento de custo mínimo de ( G , c, R) composto de estrelas, construído
conforme o teorema 2.7 e o lema 2.8.

2: Seja R' o conjunto de centros das estrelas em 8.
3: Seja S a árvore de Steiner devolvida por uma p-aproximação para o problema ST(G

4: Construa uma árvore de Steiner de terminais folhas T a partir de S e 8 usando o lema 2.9.
s: Devolva T e pare.

K'lR.c

C) lema a seguir estabelece uma relação entre S , S e T devolvidos pelo ALGORITMO \RVORE2
e arestas de menor custo que incidem nos terminais.

LEMA 2.10 Soam G,c e R zlmíz ífzsfãncia para o proa/e/na TST, FR ::; {er: r C R} Ifm canil/nío de
arestas de menor custo que atingem os tertrtirlüis e S llytl desTriembramento de custo mínimo de t G , c , R )
composto de estrelas. Se R' é o conluttto de centros de estrelas em $, enleio

optlST(G - K,c,R'jl < opbjTST(G,c, Rjl +
clSI Clf:R)

2 2
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PROVA. Seja T* uma árvore de Steiner de terminais folhas tal que cjT*l = optjTSTJG, c, Rjl e
para cada r em R seja f, = nv. uma aresta em T* incidente em r.

Sejam W := {w. : r C R} um conjunto de vértices de Steiner ligados aos terminais de R em T*
e F := {fr : r C R} um conjunto das arestas incidentes nos terminais de R em T*. Para cada r' em
R', denotamos por dr' uma aresta de custo mínimo conectando r' a um vértice em W. Denote
ainda por D := {d., : r' c R'} um conjunto de arestas assim definidas.

Para provar o lema, mostramos que um subgrafo S induzido pelas arestas em (ET. \ F) u D
contém uma árvore de Steiner para(G -- R, c, R') e que

cjSI < optjTSTJG, c, R)l + S:lli:i S--5.--

Sabemos que S conecta os vértices em R'. Assim, podemos considerar que S é uma árvore
de Steiner para a instância IG -- R,c, R'). Temos então que

c(S) = c(T*) -- c(F) + c(0 )

= optjTSTJG,c, R)) -- c(F) + CEDI

Ç opt(TST(G , c, R)) - c(FI + !1l:!L=r--

=oPt(TST(G,c,KI)+f:T-! fila

Ç OPtjTST(G, c, KI 1 + fi:yÜ
c(FR)
''Í '

(2.7)

(2.8)

A desigualdade (2.8) vale pela definição de F e FK. A Justificativa para a passagem onde vale a
desigualdade (2.7) será feita a seguir. Para cada r em R, seja g. a aresta incidente a r na estrela
de 8; que contém r e seja h. a aresta que compõe um triângulo com as arestas g. e f.. Veja a
figura 2.6 para uma ilustração.

Vc\ R

Figura 2.6: Arestas definidas a partir de S e T*
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Existem pelo menos dois vértices q e r em R tais que gq =

clhq) + clh.l

, c(gq) + c(fql + cjg.l +

onde a primeira desigualdade vale devido à escolha de d., e
triangular. Portanto, se H denota o conjunto {h. : r C R}, pela

w) q clSI + cjFI

2

2

qr' e gr :: rr' Portanto,

cld, ) $

clf.l
} (2.9)

asegundasegue da desigualdade
desigualdade (2.9) temos que

e isso completa a prova do lema.
3

TEOREMA 2.11 Sdízm G,c e R }!ma ílzsfância do proa/ema TST, FK :;= {e,: r C R} llm coza/tznfo de
arestas de menor cltsto que atingem os terminais e T a árvore de Steiner de terminais .folhas cieooluida
pe/o ALGORITN{C) A.KVOKEZ. Se IS é !rm zl2nnero fa/ que

({-*) . ''«;"'',.,*,,(;)'''-' : '.-''":-'',.,*'.,
então

c(T) < 13 opt(TSTJG, c, R)l.

PKOVA. Sejam 8, R' e S um desmembramento de custo mínimo, um conjunto de centros de
estrelas de 8 e uma árvore de Steiner construídos pelo ALGORITMO ARvoREs, respectivamente.
Então,

c(TI = c(S) + c(8)

Ç popt(STJG R,c, K'll + cl8;l

Ç P roPt(TST(G. c, Rjl + !(lii -
-p'p'KSTJG,' Kll+(P+l) c(8)(') cjF*)

ç p'p'(TST(G,',Kll+('+ ]l .p'wsr(G,',Kll- 1;) c(FR)

(;-* .) .,'',:"'',.,«,,(;) '''«'

$ B optjTSTJG, c, R)l,

onde a igualdade (2.10) vale devido ao lema 2.9, a desigualdade (2.11) segue do lema
desigualdade(2.12) vale porque S é um desmembramento de custo mínimo.

(2.10)

(2.11)+ c(8)

(2.12)

2.1i0 e a

D

Assim, o ALGOR[TMO ÁRVC)REZ constrÓ] uma árvore de Steiner de terminais folhas que,
sob certas condições como veremos na seção 2.2.3, é uma boa aproximação para uma árvore de
SteÍner de terminais folhas ótima.
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2.2.3 Algoritmo Terminal

Apresentamos nesta seção um algoritmo de aproximação de razão de aproximação c( para
o problema TST e a prova do teorema 2.2. O ALGORITMO TERMINAL executa o ALGQRITMO
ARvoREs e o ALGORITMO ARvoRE2 sobre a instância G, c e R, recebe as árvores TI e TZ resul-
tantes das respectivas execuções e devolve a árvore de menor custo entre estas.

A.LGORITMO TERMINAL: recebe um grafo completo G, uma função custo c Ec --.} (Q). sa isfa.
zendo a desigualdade triangular e um conjunto R Ç VG de terminais, e devolve uma árvore de
Steiner de terminais folhas T tal que c(TI < ctopt(TSTJG, c, Rjl.

1: Seja TI a árvore de Steiner de terminais folhas devolvida pelo ALGORiTMO ARvoREs para
a instância G, c e R do problema TST.

2: Seja T2 a árvore de Steiner de terminais folhas devolvida pelo ALGORiTMO ARvoREs para
a instância G , c e R do problema TST.

s: Seja T a árvore de menor custo entre Tt e TZ.
4: Devolva T e pare

Agora podemos mostrar que o teorema 2.2 é válido. Nós comparamos o valor cjFK) da
soma dos custos das arestas de menor custo que incidem em cada terminal de R com o custo
da árvore de Steiner de terminais folhas ótima para a instância G, c e R. Se c(FR) é pequeno,
de certo modo, comparado com optjTST(G, c, R)) então a árvore Tt construída no ALGORiTMO
TERMINAL é uma boa aproximação. Caso contrário, a árvore TZ é uma boa aproximação.

PROVA DO TEOREMA 2.2. Sejam TI e Tz as árvores devolvidas pelo ALGORITMO ARVORES e
pelo ALGORiTMO .â.RVORE2, respectivamente, para a instância G , c e R.

Como c(FR) $ optjTST(G, c, RI), a hipótese do teorema 2.5 sempre é válida se tomamos
l3 : Ou seja,

p opt(TSTJG,c,Rjj+3(p -- llc(FKI < P opt(TST(G,c,R)1+3(p- ll opt(TST(G,c,RI)
(4p -- 31 optlTST(G , c, Rjl.

Dessa forma, se tomamos f3 a2 4p 3, temos pelo teorema 2.5 que

cjTI) < üz opt(TST(G.c, R)l

Neste ponto, dividimos a análise em dois casos, dependendo se a desigualdade

'; , : (H) .-'.«:-''..,-,,
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vale ou não. Se valer, então temos que

p optjTSTIG,c,R)) + 3(p - llC(FRI $ popa(TST(G,c,RI)+

('àyF) .-''«:''' , ., -',
("hr) .-''«:''', ., «',

(. * qr/) . ''«:"'',.,*',

Logo, se fizermos

' :- «- - (* 'HSr)
as hipóteses do teorema 2.5 são satisfeitas e isso implica que

cjTI) $ aloptjTSTJG,c,Rjl.

Poroutrolado,se

';«, ; (H) .-''«;"'',.,«,,.
então temos que

(;-*.). ''««'',.,*., '' ,: 1;-*.). ''««'',.,-',

H ilz) .-''««'',., -',
1; u(lz) --.). ''«,'',.,-,,

(. ' qx/) . '',;"'',.,-',.
[)essa forma, se fizermos

(. ' 3S;)
as hipóteses do teorema 2.11 são satisfeitas e temos então que

clT21 Ç ctl optlTSTJG,c,RI)

Portanto, como o ALGORITMO TERMINAL devolve a árvore T de menor custo entre T] e TZ,
concluímos que

cjT) Ç c(optjTSTIG,c,Rjl,
onde c{ = minÍc(l , c(2}.

U
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2.3 Uma 2,52-aproximação para o problema TST

Sejam G, c e R uma instância do problema TST. Como na seção anterior, definimos para
cada vértice terminal r em R a aresta er como uma aresta de menor custo conectando r a VG \ R
e l:R um conjunto {e. : r C R}. Descrevemos nesta seção um algoritmo de aproximação que
recebe uma instância G , c e R do problema TST e constrói duas árvores de Steiner de terminais
folhas T} e TZ tais que se o valor de c(FRI é 'pequeno' comparado ao valor de optjTSTJG,c, R))
então temos que

clTll < c( optjTST(G, c, Kll,

caso contrário,
clT21 < « opt(TST(G, c, Kll

O algoritmo devolve a árvore de Steiner de terminais folhas de menor custo entre as árvores
construídas.

Da mesma forma que antes, como o problema TST é trivial para jRI < 2, podemos considerar
que RI ) 3. Para RI ? 3, como uma árvore de Steiner de terminais folhas não contém arestas
conectando terminais, podemos considerar que para cada par de vértices q, r em R, o custo
da aresta qr é min.cvG\Klcjqv) + c(vrll. Em particular, isso implica que podemos considerar
que toda árvore de Steiner para uma instância G . c e R não contém arestas contectando vértices
terminais.

O resultado principal que queremos mostrar nesta senão é enunciado a seguir.

TtoKEN'tP. 2.\ 2 Existe llm atgoritnlo de aprmcimação de tempo polittolniat para o problema TSI. com
razão de nproxiTnação CL tal qtle

«-:- (#l),
stlpondo que lltn algoritnto de aproxitnação de tempo poltnomiat obtérri Ilha razão de aproximação p para
o proa/Chia ST.

Como o melhor valor conhecido para p é ligeiramente menor que 1,55 o teorema 2.12 im-
plica o seguinte corolário.

COROLÁRIO 2.13 Exísfe Ilha 2,52-aproxíltzação pízra o proa/errra TST

Como na seção 2.2.1, construímos uma árvore de Steiner de terminais folhas TI na tentativa
que essa árvore seja uma boa aproximação para o problema TST. Do mesmo modo, modifi-
camos os custos das arestas que incidem em vértices terminais da instância de entrada, uma
árvore de Steiner é construída para essa instância modificada e, finalmente, substituições de
arestas são realizadas sobre essa árvore de Steiner de tal forma que o algoritmo obtém uma
árvore de Steiner de terminais folhas. Pela proposição 2.4 na seção 2.2, acabemos então que essa
árvore resultante é, sob certas hipóteses, uma boa aproximação para uma árvore de Steiner de
terminais folhas de custo ótimo.
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Essa transformação que enfatizamos pode não ser suficiente para garantir uma boa
aproximação para o problema TST. Então, diferentemente dessa transformação descrita na
seção 2.2.2, um outro tipo de transformação é realizado sobre uma árvore de Steiner para a
instância G , c e R. Para cada terminal em R que tem mais de dois vizinhos na árvore de Steiner
construída, tomamos um caminho induzido por esses vizinhos na árvore de Steiner e subs-
tituímos todas as arestas da árvore que incidem no terminal, menos aquela de menor custo,
pelas arestas desse caminho induzido. Esse processo se repete para todo terminal na árvore de
Steiner e, no final, temos uma árvore de Steiner de terminais folhas para a instância de entrada
satisfazendo a seguinte propriedade.

LENTA 2.14 Sda G, c e R llmíz /rzsfâncííz do proa/emíz TST e sdrz Fp :: {e. : r € R} um con.7tlnfo dízs
arestas de menor custo que incidem nos terminais. Dada alma árvore de Steiner S podemos encontrar em
tempo polinomial tema ároore de Steitler de terminaisjolhas T taí que

c(T) < 2c(SI -- CIFR)

PKovA. Se cada vértice em R é uma folha na árvore S, então fazemos T ::: S e o lema está
provado. Agora, suponha que existe um vértice r em R tal que seu conjunto W de vizinhos em
S tem mais que um vértice. Seja u um vértice em VG \ {r} tal que e. = ru. Seja X = {lw : w c W}
um conjunto de arestas incidentes no vértice r e sejam rx e ry duas arestas de maior custo em
X. Seja Y um conjunto de arestas de um xy-caminho no subgrafo induzido pelos vértices de W
Veja a figura 2.7 para uma ilustração.

VC \ {r}0 00 0Y

'tl
© 00 0

X Z U

W

XT'

Figura 2.7: Ilustração para o lema 2.14. Arestas pontilhadas são removidas e arestas sólidas são
incluídas. O vértice u pode pertencer a W

Pela desiguladade triangular temos que

c(Y) $ 2cjXI -- c(rxl -- clW l (2.13)
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Finalmente, seja S ' a árvore de Steiner induzida pelas arestas em IEs \ X) U Y U {rz}, onde rz
é uma aresta de menor custo em X. Temos então que

cjS'l = c(Esl -- cjX) + clY) + c(rzl

< c(Esl -- cjX) + 2cjX) -- CITEI -- cjr 1 + cITa)(2.14)
< c(ES 1 + cjX) -- cjrx)
$ c(Esl + c(XI -- clru)
= c(S) + c(X) -- clru)

onde a desigualdade (2.14) segue da desigualdade (2.13). Observe que S' é uma árvore de
Steiner onde r é folha e os terminais folhas na árvore S permanecem folhas em S'. Repetindo
esse processo, obtemos uma árvore de Steiner de terminais folhas satisfazendo o lema.

Apresentamos a seguir um algoritmo de aproximação com razão de aproximação a para
o problema TST e a prova do teorema 2.12. O ALGORITMO TERMINAL'' constrói duas árvores
de Steiner de terminais folhas para a instância G , c e R: uma árvore TI através da modificação
dos custos das arestas de G e da substituição de certas arestas de uma árvore de Steiner nessa
instância modificada e uma árvore Tz através da substituição de outras arestas de uma árvore
de Steiner na instância de entrada, conforme o lema 2.14.

AI,GORITMO TERMINAL'';: recebe um grato completo G, uma função custo c: EG --} (illl:, sa isca.
zendo a desigualdade triangular e um conjunto R Ç VC de terminais, e devolve uma árvore de
Steiner de terminais folhas T tal que c(T) < cEopt(TSTJG, c, RI).

1: Seja c': EG -+ Q> definida como

r cjej+3cje.l+3c(e.), seenR=tq,r}
c'jej:= 1 cjej+3c(e,l, seerIR=Ír}

1. c(el, se e n R = 0.
2:

3:

4:

6:

7:

Seja SI uma árvore de Steiner devolvida por uma p-aproximação para o problema ST com
instância G . c' e R.

Construa uma árvore de Steiner de terminais folhas TI a partir de SI usando a proposi-
ção 2.4.
Seja S2 a árvore de Steiner devolvida por uma p-aproximação para o problema ST com
instância G, c e R.
Construa uma árvore de Steiner de terminais folhas TZ a partir de SZ usando o lema 2.14.
Seja T a árvore de menor custo entre TI e TZ.
Devolva T e pare

PRovA DO TEOREMA 2.12. Sejam c', SI . S2,TI e Tz a função custo, as árvores de Steiner e as
árvores de Steiner de terminais folhas construídas pelo ALGOR[TMO TERMINAL''' para uma
instância G , c e R. Suponha primeiro que

CIFKI < 1 'i='--1 l opt(TSTJG,c, Kll.
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Como c' satisfaz a hipótese da proposição 2.4, então sabemos que c'jTI) < c'jSX ). Além disso,
para cada r em R a aresta incidente a r em TI é er. [)essa forma,

c(Tll = c'(Tll -- 3cjFR)
Ç c'(S 1 ) -- 3cjFK)

< p optjSTJG, c', Rjl -- 3c(FK l

< p joptjTSTJG,c, Rjj+ 3cjFK)l -- 3c(FK)
= p opt(TSTJG, c, R)) + 3(p -- l lc(FR)

: . ''";"'',.,«''*:' .,(: b).-'',:"'',.,-',

(2.15)

< a opt(TST(G,c,R)l,

onde a desigualdade (2.15) vale já que se T* é uma árvore de Steiner de terminais folhas tal que
clT*) = opt(TSTJG,c, RI), então

opt(S'rjG, c', KI) < c'lT*l c(T*) + 3c(FK) = opt(TST(G,c,R)) + 3clFp)

Agora, suponha que

''«, ; (&b) .-''«;"'',., «',

Seja SZ a árvore de Steiner construída pelo algoritmo. Então,

cjTz) Ç 2c(Szl c(FK)
Ç 2p opt(ST(G, c, R)l -
Ç 2p opt(TST(G, c, R))

(2.16)
c(FR)
- clFKI

-(#Ç 2p opt(TST(G, c, R)) :) .-''«;"'',.,-,.,
Ç c{ opt(TST(G, c, RI),

onde a desigualdade(2.16) vale devido ao lema 2.14.

Finalmente, como o ALGORTTMO TERMINAL" devolve a árvore T de menor custo entre TI e
TZ, concluímos que

.'-, : «.-''""'',.,-,, -(:- (Ü)) .-''««'',.,~,,,
supondo que um algoritmo de aproximação de tempo polinomial obtém uma razão de
aproximação p para o problema ST.

3

Na figura 2.8 mostramos um gráfico com as razões de aproximação obtidas pelo ALGo-
RITMO TERNiíNAL e pelo ALGORITMO TERNÍINTAL* em função de p, a razão de aproximação
obtida para o problema ST.
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1.5 1.4 1.3 1.2
P

l . ! l

Figura 2.8: Razões de aproximação obtidas para o problema TST em função de p, onde ctl e
OQ são obtidas pelo algoritmo ALGORiTMO TERMINA L e c( é obtida pelo algoritmo ALGORITMO
TERMINAL:''

2.4 APX-completude para o problema TST

[)o resultado de Lu et a]. (2003) mostrando que o problema TSTx.z é MAXSNP-difícil de-
corre que o prob]ema TST é MAXSNP-difícil. Mencionamos novamente esse resultado de
forma apropriada no capítulo 3, quando tratamos do problema TSTt .z. Apresentamos nesta
seção uma AP-redução do problema ST para o problema TST e assim, como o problema ST é
APX-completo (Grõpl et al., 2001), mostramos que o problema TST é APX-completo.

TEOREMA 2.15 0 proa/ema TST é APX coznp/efo

PKOVA. Nas seções 2.1, 2.2 e 2.3 mostramos que existe uma cK-aproximação para o problema
TST, onde ct é uma constante. [)essa forma, o problema TST esta em APX

Para mostrar que o problema TST é APX-difícil, faremos uma AP-redução do problema
ST para o problema TST, isto é, ST <AP TST. Devemos então determinar uma tripla jf, g, Í3)
satisfazendo (API), (AP2), (AP3) e (AP4) como definido na seção 1.2

A função f recebe um raciona] positivo õ e uma instância G , c e R do problema ST e produz
uma instância (G',c',R') := f(õ, IG,c,Rjl do problema TST da seguinte forma. Dado R :=
{rl , r2, .. . , rjKj}, f constrói um conjunto R' := {rl, r;,. - . ,rhi}. Então, o grato G' é definido como
o grato completo com VG, ::: VC U R'. A função custo c': Ea' H Q> é definida como

cluvl,
E,

clrirj ) + 2t,
c(urtl + e,

se u, v € VC, \ R' ;: Va

se existe i tal que u = r{ e v = rÍ
se existem i,l, i# 1, tais que rt,rj € R e u.v c R'
seexiste i tal que ri C R,u c VG,\IRU R') ev = ri C R',

c'luv
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onde E é a metade do menor valor de club) para uv C EC
figura 2.9 mostra um exemplo da construção da função f.

C)u seja, [ := min«,CEG cluvl/2. A

f
clurÍI = c(uri ) + E

Figura 2.9: Transformação de um terminal em G pela função f

A função g recebe um racional positivo 8, uma instância G, c e R do problema ST e uma
solução T' do problema TST para a instância G ', c' e R' e transforma T' em T, uma solução para
o problema ST. Para cada r' em T', temos que ou r' é adjacente a um vértice de Steiner r em T',
com r C R, ou r' é adjacente a um vértice de Steiner s em T', com s # R. Remova de T' todas
as arestas rr' e os terminais r' em R'. Remova também as arestas sr', os terminais r' em R' e
adicione a aresta sr de EG, para algum r em R. Chame de T essa estrutura, com

VT :=VT, \ R'

ET:=(Ev, \({"' c ET': ' c Re r' c R'lutar' C ET,: s € VG'\(RUR') e'' c R'}))U
{sr C EG : s c VG, \ (R U R') e r c R}.

A figura 2.10 mostra um exemplo do funcionamento da função g

S

T

T

Figura 2.10: Transformações sobre a árvore T' realizadas pela função g

Note agora que as funções f e g que acabamos de definir são transformações polinomiais
sobre as suas respectivas entradas. A figura 2.11 mostra um esquema de funcionamento dessas
transformações f e g.
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ST

(G,c,RI

TST

f. 8
IG',c', R'l := flõ, IG. c, R)l

T := gfõ, (G, c, R),T'l
g, 6

T'

Figura 2.1 1: Um esquema da AP-redução do problema ST para o problema TST, evidenciando
as transformações f e g.

Vamos supor que para alguma instância G, c e R do problema ST, algum racional positivo
õ e alguma solução T' do problema TST para a instância (G', c', R'l := fjõ, IG,c, Rjl vale que

õl opt(TST(G',c',R')l < c'(T'l <(1 +õ) optjTSTJG',c',R'l) (2.17)

Como os problemas envolvidos são de minimização, a desigualdade direita é a que interessa
Queremos provar que a árvore T := g(õ,(G,c, R),T'), construída pela função g, é tal que

c(Tl$ 1l+ ISÕ) optjST(G.c,Rjl.

para algum IS fixo. Vamos escolher para esta redução o valor de IS
como as funções f e g foram definidas, temos que

2. Observe que da forma

c'jT'l = c(TI + E: R , (2.18)

(2.19)

Em particular,

optjTSTJG',c',R'l) opt(ST(G, c, Rjj + E R

Então,

c'(T'l <(1 + õl optjTST(G',c', R'jl
clT) -t E RI $ 11+ õl (optjST(G.c, Kll + E R l

clTI < ll + õl optlST(G,c,Rjj+(ll + õl

= 1] + õl optlST(G,c. Kll + 8clRI.



34 PROBLEMA TST

Agora, se denotamos por cc o custo de uma aresta de menor custo em EG e, lembrando que
E = Ce/2, então

optjST(G, c, RI) > llK l lc.
= jjR -- 1 l2e

> eR

Assim,

clTl< (1 + õ) opt(ST(G,c,R)l + õí:lRI

Ç (l + õ) opt(ST(G,c,RI) + õopt(ST(G,c,RI)
= (1 + 2õ) opt(ST(G, c, R))

= ( 1 + ISõl optjSTJG, c, Rjl.

Portanto, temos que ST <AP TST, e como o problema ST é APX-completo (Grópl et al., 2001),
temos que o problema TST é APX-completo.

0

Em decorrência dos teoremas 1.1 e 1.4, temos como uma conseqüência do teorema 2.15 que
não há um esquema de aproximação polinomial para o problema TST, a menos que P :: NP.



Capítulo 3

Problema TSTI ,2

O problema TSTi .2 é uma restrição do problema TST, apresentado no capítulo 2, onde os
custos das arestas do grato de uma instância são l ou 2. Observe que a função custo mencio-
nada satisfaz a desigualdade triangular. Formalmente,

Problema TSTI.z(G.c, R): dado um grato completo G. uma função custo
c: EG > {1 .2} e um conjunto R Ç VC de tenninais, encontrar uma árvore
de Steiner de terminais folhas de custo mínimo em G.

A motivação inicial para a investigação do problema TSTI .z é essencialmente teórica, em-
bora podemos pensar em aplicações como, por exemplo, quando somente dois tipos de co-
nexão podem ser realizadas entre os vértices de uma instância, uma barata e outra cara, e, do
mesmo modo, queremos encontrar uma árvore de Steiner de terminais folhas de custo mínimo
para essa instância. Como antes, o problema TSTI .2 está relacionado ao problema STI ,z, que por
sua vez é uma restrição do problema ST. Chamamos de problema STI .z o problema ST com cus-
tos das arestas restritos a l ou 2. Bem & Plassmann (1989) propuseram uma 4/3-aproximação
para o problema STt.z, através do uso da heurística do custo médio (Rayward-Smith, 1983), e
mostraram que o problema é MAXSNP-difícil, fazendo uma L-redução do problema da cober-
tura de vértices. Robins & Zelikovsky (2000) propuseram um outro algoritmo de aproximação
e melhoraram essa razão para 1,28. Lu et al. (2003) adaptaram o algoritmo de aproximação
e a L-redução de Bem & Plassmann (1989) para o problema TSTI.2. Dessa forma, obtiveram
uma 8/5-aproximação e mostraram que o problema TSTI .z é MAXSNP-difícil. Apresentamos
neste capítulo uma 1 7/12-aproximação para o problema TSTt.z, melhorandol assim a razão de
aproximação estabelecida pelo algoritmo de Lu et al.(2003). Mostramos ainda que o problema
TSTI ,z é APX-completo através de uma AP-redução do problema STI .z. Esses resultados foram
obtidos conjuntamente com o professor José Coelho de Pina Júnior.

Um algoritmo ingénuo é apresentado na seção 3.1 com razão de aproximação 2. Na
seção 3.2, capresentamos Q algoritmo de Lu et al. (2003). Na seção 3.3 propomos uma 17/12-
aproximação para o problema TSrl .z e na seção 3.4 mostramos o resultado de completude

' 17/12 = 1 .41616... < 1 .6 = 8/5
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3.1 Uma 2-aproximação para o problema TST] ,2

Antes de apresentar aproximações mais elaboradas para o problema TST] .z, mostramos a
seguir um algoritmo simples que obtém razão de aproximação 2 para toda instância G , c e R
do problema TSTI ,z. O algoritmo toma uma instância G , c e R do problema, escolhe um vértice
qualquer s em vG \ R, liga s a cada terminal em R e devolve esse subgrafo T como resultado.
Observe que T é uma árvore de Steiner de terminais folhas para G , c e R. Apresentamos a seguir
o ALGORITMOINGÊNU01.2.

.4LGORITMO INCÊNUOI.Z: recebe um grato completo G, uma função custo c: Ea -+ {1 , 2} e um
conjunto R Ç VC de terminais, e devolve uma árvore de Steiner de terminais folhas.

1: Seja s um vértice em Va \ R.
z: Para cada r em R, construa T ligando r a s
3: Devolva T e pare

A figura 3.1 mostra um exemplo de funcionamento do ALGORITMO INGÊNUOI,Z para uma
instância G , c e R com dois vértices de Steiner conectados a vários terminais.

(a) (c)

Figura 3.]: (a) uma instância G, c e R do problema TSTI.z; (b) uma árvore devolvida pelo AL
GORITMO INcÊwuol .z;(c) a árvore ótima para a instância.

PROPOSIÇÃO 3.1 0 ALGC)RITMO INCÊNUOt .2 é umíz 2-arroz/r?zízção para o proa/ema TST] .z

PROVA. Sejam G,c e R uma instância do problema TSTI.Z e T a árvore devolvida pelo
ALGORITMO INCÊNUOt,Z para essca instância. Ê fácil 'ç'er que cjT) $ 21R e ainda que
optjTSTI.2jG,c, Rjl > RI. Portanto,

cjTI < 21RI < 2optjTSTI.zjG,c,R)l
U
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3.2 Uma 8/5-aproximação para o problema TSTI ,2

Como já mencionado, o algoritmo de Lu et al. (2003) usa a heurística do custo médio
(Rayward-Smith, 1983) para obter uma árvore de Steiner de terminais folhas para uma instância
do problema TSTI .2 com custo no máximo 8/5 vezes maior que o custo de uma árvore de Stei-
ner de terminais folhas ótima. Esse algoritmo é uma adaptação do algoritmo de Bem & Plass-
mann(1989) para o problema STi .2.

Sejam G, c e R uma instância do problema TSTI.Z e u em VC \ R um vértice de Steiner de
G. Uma estrela de terminais S. é um subgrafo de G gerado pelo vértice u e pelos terminais
ligados a u. Chamamos de R. g R esses terminais. O vértice u é chamado centro da estrela
S.. Observe que a definição de estrela (de Steiner) apresentada no capítulo 2 é diferente da
definição de estrela de terminais: no capítulo 2, a estrela é composta por um vértice terminal
ligado a vértices de Steiner da instância do problema; aqui, a estrela de terminais é composta
por um centro, que é um vértice de Steiner, ligado a vértices terminais. A figura 3.2 mostra um
exemplo para essas definições.

(a) (c)

Figura 3.2: (a) uma instância G. c e R onde arestas finas têm custo 1, arestas grossas custo 2 e
não são apresentadas as arestas entre os terminais; (b) uma estrela de terminais de centro u; (c)
uma X3-estrela de centro v.

Para cada estrela de terminais S« em G tal que R«l ? 2, definimos o seu custo médio f(.S:.)
da seguinte forma:

Se .S« é uma estrela de terminais tal que c(rul = 1 para todo terminal r em R«, chamamos
.S. de uma .;YK'estrela, onde k := R.l. A figura 3.2(c) mostra uma X3-estrela para a instância
representada na figura 3.2(a)

C) AI.GC)RiTmO CusToMÉDio é um algoritmo guloso que sempre seleciona uma ,I'k-estrela
de máximo k, com k > 2, para realizar uma redução na instância de entrada, exceto possi-
velmente na última iteração. Observe que uma ,Yk-estrela com k máximo em G é selecionada
nas linhas de 2 a 7 do ALGORlrMO CusToMÉoío e essa .4'k-estrela tem custo médio mínimo.
Observe também que se .S« tem exatamente 2 terminais em R.. ligados a u por arestas de custo
1, então f( S«l :::: 2. Nas linhas de 9 a 11, o algoritmo faz uma redução: substitui a ,YK-estrela de
G por um vértice terminal t ligado caos vértices restantes de G e o custo de cada aresta que liga

clrul\'
Z--rCRT

R. ]f(.S.l :=
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t a um vértice v em G -- Su + t é o custo da aresta que liga u ao vértice v em G. O ALGORITMO
CusToMÉDio proposto por Lu et a1. (2003) é apresentado a seguir.

ALGOR[TMO CusToMÉDío: recebe um grato comp]eto G, uma função custo c: Ec 4 {] ,2) e
um conjunto R Ç VG de terminais, e devolve uma árvore de Steiner de terminais folhas.

l
2
3

4

5:

6:

7

8

9

10

}1
12:

13:

se vG \ R contém pelo menos dois vértices de Steiner então
encontre uma estrela de terminais .S. em G com menor custo médio.
se rl s.) = 2 então

Remova os terminais de S« que estão ligados a u por arestas de custo 2
senão

Seja .S. a estrela de terminais com centro u ligado a todos os terminais de R
Adicione S« a T, ou seja, faça T h T U S«.
Seja t um vértice tal que t g VG
Remova S. de G e adicione t a R, isto é, G H G -- .S. + t e R h- R \ R. + t.
Para todo v em G -- S«, faça c(vt) = clvu).
Se ainda há mais de um terminal em G, vá para a linha 2
Devolva T e pare.

T {...-.- O

A complexidade de tempo do ALGORTTMO CusToMÉDio é polinomial no tamanho da
instância de entrada, dominada pela linha 2 onde deve-se determinar uma estrela de termi-
nais de custo médio mínimo na instância.

Mostramos a seguir que o ALGORITMO CusToMÉDio é uma 8/5-aproximação para o pro-
blema TSTI,2. Primeiro, mostramos no lema 3.2 que o ALGORITMO CUSTOMÉi)ro é uma 3/2-
aproximação para o problema TSTI .2 se a instância G , c e R contém uma ,tk-estrela, com k > 6.
Caso contrário, se a instância não contém uma ,tk-estrela, com k > 6, então mostramos que o
ALGORÍ'rMO ClusToMÉoío é uma 8/5-aproximação para o problema TST] .z.

LEMA 3.2 Sejam G , c e R uma instância cio problema TSTX .z e seja'T uma ároore de Steiner de terTninais
.Ão/has dcz7o/oídH pe/o ALGORITMO CusToMÉDio. Se G contém rima .+k'esfre/a com k a: 6 meão

clT) < ; opt(TSTI,2jG,c,R))

PRovA. Por indução em IRI. Se RI :: 6 então G contém uma X6-estrela e temos que

c(T) = optjTST].2(G,c,RI) < 1; opt(TSTI,zjG,c, R)l.

Suponha que K1 > 6. Tome uma .Yt-estrela em G tal que k é máximo. Remova ,YK de
G e seja T' a árvore devolvida pelo ALCOiqiTMO CusToMÉoío para a instância G -- ,Yk, c e
R \ Ru + t, onde u é o centro da ,Yk-estrela. Então, se T é a árvore devolvida pelo ALGORITMQ
CUSTOMÉDiO parca a instância G , c e R, é fácil ver que

c(T) $ c(T'l + k + 2
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Por outro lado, sabemos que

opt(TSTx.z(G,c, RI) ?: optjTSTI.zjG - ..Yk,c,R \ R« + tll+ k

Portanto,

cjTI $ cjT'j+ k +2

< 1; optjTSTI,2(G - .:rK.c,R \ R« +tll+ k+ 2

: ;(.-''«::-.:'',.,«,, «) ***:
1; opt(TST].z(G,c,R)l ; +2

« 1; opt(TST1.2IG,c,R)l.

se k > 6. D

Pelo lema 3.2, se uma instância G , c e R do problema TSTI.2 contém uma Xk-estrela, com
k » 6, então o ALGOR]TMO CUSTOMÉDio sempre devolve uma árvore de Steiner de terminais
folhas T tal que

c(T) :ç ; optlrsTt.z(G, c, R)).

A seguir, vamos supor que a instância G , c e R não contém ,Tk-estrelas, para k > 6, e mostrare-
mos que a árvore T construída pelo ALGORITMO CusTOMÉDio é tal que

clT) < 1; opt(TSTi.z(G, c, R))

Dados G , c e R, dizemos que um vértice v em VG domina ele próprio e os vértices adjacentes
a v por arestas de custo 1. Então, o conjunto D em VC é um conjunto dominante de R em G se
todo terminal em R é dominado por pelo menos um vértice de D. Um conjunto dominante de
R em G de cardinalidade mínima é chamado um conjunto dominante mínimo de R em G. Veja
a figura 3.3.

Figura 3.3: ConjLmtos domincantes mínimos parca duas instâncias
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PKOPosiÇÃ0 3.3 Saem G,c e R uma ínstânc/a do proa/ema TSTi.Z e D um con,fLí?zfo domfnrznfe
mínitno de R em G. Então,

opt(TSTI.z(G,c,Rjl ;: IRj + ID -- l.

PKOVA. Seja R' Ç R o conjunto de terminais que são dominados pelos vértices de um conjunto
D ', onde D ' em VG \ R é o conjunto de vértices de Steiner de uma árvore de Steiner de terminais
folhas ótima para G, c e R. Veja a figura 3.4.

D'

R' R \ R'

Figura 3.4: Conjunto dominante D' U R \ R' para uma instância G , c e R

Observe que pelo menos ID 'l
uma árvore. Assim,

l arestas são necessárias para conectar os vértices de D' em

opt(TSTI,z(G,c,Rjl > IR' +10'1 1+21R\R'l
= IKI + O'l + IK \ R' -- l.

Como D'U IR\R') é um conjunto dominante de R em G e D' e R\R' são disjuntos, vale que
D « D'U(R\R'l = IO' +IR\R'. Assim,

opt(TSTI,2(G,c,R)l > Ri+jD' + R\R' l

> Ki+!0Ê l. Q

Seja D um conjunto dominante mínimo de R em G. Podemos particionar R em relação a D
da seguinte forma. Atribua cada terminal r em R a um conjunto representando um elemento de
D que o domina. Se dois ou mais vértices de D dominam o vértice r, atribua r arbitrariamente
a um dos conjuntos. A figura 3.5 mostra um exemplo dessa definição. Sejam gl , . . . , gq as
partições de R consistindo de exatamente 5 terminais, com 0 < q ç in/5].

PROPOSIÇÃO 3.4 Sdíznz G, c e R urna ítzsfâncía do proa/emíz TSTI,z, D llm cora/Lrnfo domfníznfe
mínimo de R ent G e q o nílrrlero de conjuntos erra t) que contêm 5 terminais. Então,

opt(TSTI.zjG,c,RI)>; R ;--l

PROVA. De acordo com a partição de R em relação a D, temos que

5q +4(D q) > R
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gl gs

Figura 3.5: Um exemplo de particionamento de um conjunto dominante mínimo D com q

eentão

Logo,

opt(TSTI.z(G. c. Rjl > RI + DI ] (3.] )
Rj- q

4
5 q

KI =- -- l4 4

onde a desigualdade(3.1) vale pela proposição 3.3
U

Agora, podemos mostrar o seguinte resultado

LEUA 3.5 Sí'/am G . c e R i/ma ílzsfãncfa do proa/CIMA TSTI,2 e T lfnza árz;ore de SfeílTer de [er nímzís
.áo//zas deão/uzda pe/o ALGORITMO CusroMÉDic) pízra essa frzsfánc/a. Se G não contém Ilha ,YK'esfre/a
Nariz k > 6 então

c(T) Ç li optjTST].zjG, c, RI).

PROVA. Suponha que o ALCORiTMO CusToMÉDic) reduz totalmente j ,Tk:-estrelas, com l ç
iÇ j e ki » 2, quando operando sobre uma instância G. c e R do problema TSTI.z. Observe
que apesar de uma instância não conter uma .{k-estrela com k > 6, a ,tki-estrela reduzida pode
ser uma X6-estrela, para algum i> 2. Entretanto, observe também que é impossível que uma
À'ki'estrela seja uma ,Yk-estrela com k > 7, para algum i.

Note que a .rt:-estrela é uma subárvore da árvore de Steiner de terminais folhas T devolvida
pelo ALCOKirMO(.usToMÉDlo e que seu custo é ki. Como a redução da ,vK. -estrela transforma
ki terminais em um novo terminal, o número de terminais é decrementcado de ki -- l nesse
processo. Após reduzir a ,Yki -estrela, o número de termincais restantes na instância de entrada é
IR -- E..l.l jki 1 1. Para reduzir esses terminais restantes, o ALCOníTMO CusToMÉDio produz
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uma estrela de terminais com custo menor ou igual a 2(IRI
deT étalque

E{.. jki - 1 )) . Assim, o custo total

clTl< }.. ki -F2lÍK }.jki
i-l i-l

1)) =2KI ).jki
i-]

)
2j

Ou seja, cjT) $ 2ÍR -- p, onde p = E.l-l jki -- 2).

Lembre-se que particionamos R em conjuntos disjuntos e que g] , . . . , g., com 0 ç q <
júRI/51, são os conjuntos consistindo de exatamente 5 terminais. Em outras palavras, existem
q Xs-estrelas disjuntas na instância G, c e R. Observe que uma estrela de terminais escolhida
pelo ALGORnMO CusToMÉDio que não corresponde a qualquer conjunto gl , . . . , gq pode
'estragar' no máximo dois desses conjuntos, como mostra a figura 3.6.

g, g; «x «y #z

Figura 3.6: Um exemplo de uma .Y5-eshela tomada pelo algoritmo, com centro não pertencente
a D e a conseqüência de sua redução. O vértice u é o vértice de Steiner centro de uma X5-estrela
escolhida pelo algoritmo e o vértice hacht,treado é o vértice terminal resultado da redução da
X5-estrela.

Dessa forma, temos que j ? q/2 e

q/2

a: ) is 21
i-l

3

11 q

Então, se T* é uma árvore de Steiner de terminais folhas ótima para a instância G, c e R,
temos que

clT)
clT*)

.

' 5 R /4 q/4
8 RI 6q

5 R! q 4
8

Ç 5'

]
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se q > 2. Como 0 < q $ 1 R]/S], então

se IRI > ]0. Observe finalmente que se IR < 10, uma solução ótima pode ser obtida por busca
exaustiva em tempo constante

Ü

Finalmente, podemos mostrar que o ALGORiTMO CusToMÉDto é uma 8/5-aproximação
para o problema TSTI .z.

TEOREMA 3.6 0 ALGORiTMO CusToMÉoio é tema 8/5-aproxín7ação pala o proa/ema TSTI ,z

PROVA. Segue imediatamente dos lemas 3.2 e 3.5
U

3.3 Uma 1 7/1 2-aproximação para o problema TSTI ,2

A seguir, apresentamos um algoritmo de aproximação que recebe uma instância G , c e R do
problema TSTI .z e constrói uma árvore de Steiner de terminais folhas T tal que

clTl:; -K optjTSTI.zjG,c,Rll.

Por toda esta seção consideramos a instância de entrada viável e IRI > 3. O algoritmo de
aproximação que propomos constrói uma árvore T« para cada u em VC \ R. Cada árvore T..
é tal que cjT.) é no máximo 1 7/12 vezes maior que o custo de qualquer árvore de Steiner de
terminais folhas usando u como um vértice de Steiner. A árvore devolvida pelo algoritmo é
uma árvore de custo mínimo dentre todas as árvores T. para todo u em VC \ R. Clamo uma
árvore de Steiner de terminais folhas de custo mínimo deve usar pelo menos um vértice de
Steiner da instância, a árvore devolvida tem custo no máximo 1 7/12 vezes maior que o custo
de uma árvore de Steiner de terminais folhas de custo ótimo para essa instância.

O ALGORiTMO TEKMiNALI.Z, que descrevemos na seção 3.3.3, escolhe inicialmente um
vértice de Steiner u em VC \ R e executa duas reduções na instância G, c, R e u. Na primeira
delas, os termincais que são conectados ao vértice u por arestcas de custo l são removidos. Na
segunda, vértices de Steiner ligados a u e conectados a pelos menos cinco terminais por arestas
de custo l também são eliminados. Essas reduções são detalhadas na seção 3.3.1. Em seguida,
o algoritmo constrói uma árvore de Steiner de terminais folhas para a Instância que resta após
essas reduções. A idéia nessa construção é realizar um empacotamento dos terminais, como
veremos na seção 3.3.2. No final, os terminais removidos nas reduções são de certa forma
conectados ao vértice u. O algoritmo executa essa seqÍlência de passos para cada vértice de
Steiner u da instâncica de entrada e devolve a árvore de Steiner de terminais folhas de men(.)r
custo como resultado.
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Então, mostramos o seguinte resultad(.)

TtoxltmA 3.7 Existe tlm algorittno de aproximclção cie !empo polinolnia! para o problema TSTI .z com
razão de aproximação \ 7/\2.

3.3.1 Reduções

O ALGORITMO EMPAcoTA é o núcleo do ALGORITMO TERNtINALI.2. Antes de apresentá-
lo, descrevemos duas reduções usadas para remover alguns vértices de R, que descrevemos a
seguir. Os lemas abaixo mostram como obter a árvore de Steiner de terminais folhas para o
conjunto R mantendo a razão de aproximação obtida pelo ALGOR]TMO EupAcoTA.

A idéia da REOUÇÃO l é que se consideramos que um vértice de Steiner u é parte de uma
árvore de Steiner de terminais folhas construída pelo ALGORITMO TERMINAL1,2, então toda
aresta de custo l conectando o vértice u a um vértice terminal pode fazer parte de uma árvore
de Steiner de terminais folhas de custo mínimo. A figura 3.7 dá uma idéia da REDUÇÃO l.
Observe ainda que o favor 1 7/] 2 aparecendo na sentença do lema 3.8 pode ser substituído por
qualquer valor maior ou igual a l.

Figura 3.7: O conjunto de terminais R' ligados ao vértice u por arestas de custo l devolvido
pelaKEOUÇÃOI.

REouÇÃo 1: recebe um grafo completo G, uma função custo c: Ec --} {1,2}, um conjunto
R Ç VC de terminais e um vértice u em vG \ R e devolve um conjunto R' Ç R.

1: Seja R' o conjuntotr: r c Re cjrul
2: [)evolva R' e pare.

Seja G , c e R uma instância do problema TST] ,z e seja u um vértice em VG \ R. Denotamos
por opt(TSTI .z l G , c, R, ul l o custo de uma árvore de Steiner de terminais folhas ótima contendo
o vértice u para a instância G , c e R.

LEMA 3.8 Dado o conJtttlto R' cor str tido pelct UEnuçÃ.o l e tinta árvore de Steirter de terminais .folhas
T] conte/7í7o upzra z /nsfâncía G,c e R\ R' fíz/ que

cjTll $ 1; optjTSTI.z(G,c,R\ R',u)l, (3 2)
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pode7ttos encontrar em tempo polinomial tlmn árvore de Steiner de terminais .folhas TZ contendo u para
R instância G , c e R tnl qtle

clT21 $ -H opt(TSTt.2(G, c. R, u)l.

PROVA. Como a remoção de um terminal de R decrementa o custo da árvore de Steiner de
terminais folhas de pelo menos 1, temos que

optjTSTI.zjG,c,R \ R', u)l < optjTSTI.zjG,c, R,u)l K'l (3.3)

Construímos T2 a partir de TI adicionando a Tt alguns vértices e arestas. Adicionamos a TI
os vértices em R' e as arestas conectando os vértices de R' ao vértice u. Como cada uma dessas
arestas tem custo 1, temos que

cjTzl = c(TI) + R' (3.4)

Usando a hipótese(3.2), combinando a desigualdade(3.3) e a igualdade(3.4), obtemos

cjTzl = c(Tj) + R'

17
$ i\optjTSTI.z(G,c,R\R',ull 1- R'l

< -K(opt(TST1.2(G,c, R,ull -- R') + R'
17

< -Í} opt(TSTI.z(G, c, R, ull. n

A idéia da REOUÇÃ0 2 é que um vértice de Steiner conectado a 'vários' terminais por arestas
de custo l é um vértice adequado para fazer parte de uma árvore de Steiner de terminais folhas.
Neste caso, vários significa pelo menos 5. Veja a figura 3.8. Uma observação importante é que
o trabalho do ALGORiTMO EMPAcoTA, que apresentamos na próxima seção, é facilitado se
trocamos 5 por 4 na REDUÇÃO 2. No entanto, em se fazendo essa troca, essa redução levaria a
uma razão de aproximação de 3/2 ao invés de 1 7/1 2, e como 3/2 > 1 7/1 2, o resultado principal
para o problema TSTI ,z não valeria.

R'

Figura 3.8: O conjunto de terminais R' ligados a vértices de Steiner do conjunto S por arestas
de custo 1, ambos os conjuntos devolvidos pela REDUÇÃO 2.
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REouÇÃ0 2: recebe um grato completo G, uma função custo c: EG --> {1,2}, um conjunto
R Ç VC de terminais e devolve os conjuntos R' Ç R e S C Va \ R.

1: R' :::; Ü
o. ç --- in

3: Para cada s em VG \ R, seja N(sl := {r: rc Recjrsl = 1}.

1: Seexiste s em VC\R tal que Njsj1 > 5, então faça R' := R'uN(sl, S := SuÍs}, R := R\Njs)
e volte para a linha 3.

s: Devolva IR', SI e pare.

A REDUÇÃO 2 reúne todos os vértices de Steiner que estão conectados a pelo menos cinco
terminais por arestas de custo l em um conjunto S e todos esses terminais em um conjunto R'

Observe agora que a razão 1 7/1 2 aparecendo na sentença do lema 3.9 pode ser trocada por
qualquer valor maior ou igual a 7/5.

LEMA 3.9 1)aços os con/tintos R' e S construídos pe/a REDUÇÃO) 2 e Ilha árvore de Sfeíner de fermi-
naisfolhas 'T\ contendo tlm vértice de Steiner u em VC \ R para a instância G , c e R \ R' tal que

c(TI) Ç ;; opt(TSTi.zjG,c,R\ R',u)l, (3.5)

podemos encontrar em tempo polinomial llmn árvore de Steiner de terminais .folhas 'TZ contendo o vértice
u p(ira n instância G . c e R t(tt que

cjTzl Ç ;; optjTSTI.z(G,c, R,ul).

PROVA. Como a remoção de qualquer vértice terminal em R decrementa o custo da árvore de
Steiner de terminais folhas ótima de pelo menos 1, temos que

opt(TSTI.2jG,c, R \ R', ull $ opt(TSTI,zjG, c, R, u)) -- IR'1.(3.6)

Construímos Tz a partir de TI pela adição de alguns vértices e arestas à Ti. Adicionamos a
T] os vértices em R' U S. Adicionamos também as arestas de custo l conectando vértices em
S a vértices em R'. Se necessário, para cada vértice s em S adicionamos a aresta conectando s
ao vértice u. Então, é fácil ver que T2 é uma árvore de Steiner de terminais folhas contendo o
vértice u para a instância G , c e R. O custo de TZ é então

cjT2) Ç cjTll + R' -t ZJSI

Por construção temos que para cada vértice em S existem pelo menos 5 vértices em R'
Assim, sabemos que

5 sl $ 1R'

Combinando as duas últimas desigualdades, temos que

c(T2) < c(Tlj+ R' +2S $ cjTI)+jR'+ÍJR' $ cjTll -F :- R' (3.7)
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Usando a hipótese(3.5) e as desigualdades(3.6) e(3.7), obtemos que

cjT21 < cjTI) -t lí R'l
17 7

< -Ü optjTSTI.zjG,c,R\R',ul) + li R'l

< i;(opt(TST1.2jG.c,R,ull - jR') + 7 IK'l

< ii optjTSTI.zjG,c, R,ul).

U

3.3.2 Algoritmo Empacota

Similarmente à REDUÇÃO 2, o ALGORITMO EMPAcoTA tenta utilizar vértices de Steiner
conectados a 'muitos' vértices terminais por arestas de custo 1. Nesta caso, muitos signi-
fica 4 ou 3. Comparamos o número de vértices de Steiner que podemos encontrar com o
número de vértices de Steiner que uma árvore de Steiner de terminais folhas pode utilizar.
Essa comparação nos conduz ao problema conhecido como problema de empacotamento de
conjuntos, conforme descrevemos a seguir.

Seja C uma coleção de subconjuntos de um conjunto finito U. Um empacotamento de con-
juntos é uma coleção de subconjuntos mutuamente disjuntos em (:. A figura 3.9 mostra um
exemplo de um empacotamento. O problema de encontrar a maior coleção de subconjuntos de
tamanho k mutuamente disjuntos em uma dada coleção C de subconjuntos de um conjunto a
é chamado de problema do empacotamento de conjuntos, onde k é um parâmetro de entrada.
Esse problema é descrito formalmente a seguir.

(a) 0)

Figura 3.9:(a) Uma coleção de subconjuntos C e(b) um empacotamento de C de cardinalidade
máxima.

Problema EC(C, k): dada urna co/eção C de subcon,furtos de tcamanho k de
um conjunto finito U, encontrar uma coleção de conjuntos mutuamente dis-
juntor em C de cardinaiidade máxima.
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O problema EC é APX-difícil (Papadimitriou, 1994). Como apresentamos em seguida, o
ALGORITMO EwPAcoTA realiza um empacotamento de conjuntos de tamanho 4. Hurkens &:
Schrijver (1989) propuseram um algoritmo de aproximação de tempo polinomial para o pro-
blema EC com razão de aproximação 1 /l2 + É:), para k = 4 e E fixo.

O A LGORiTMO EMPAcorA constrói uma coleção C de subconjuntos de 3 ou 4 terminais em
R que são conectados a vértices de Steiner da instância G, c e R por arestas de custo 1, após
as reduções da seção anterior terem sido realizadas sobre essa instância. O algoritmo constrói
então um empacotamento H dos conjuntos de tamanho 4 em C usando o algoritmo de Hurkens
& Schrijver (]989) e, em seguida, adiciona ao empacotamento ,'l os conjuntos de tamanho 3 de
C de forma gulosa. No final, o algoritmo constrói uma árvore a partir de .4 e dos terminais
restantes não empacotados em .A.

.z\LGORITMC) EMPAcoTA: recebe um grato completo G, uma função custo c: EG -+ {1 , 2}, um
conjunto R Ç vG de terminais e um vértice u em vG \ R, e devolve uma árvore de Steiner de
terminais folhas.

}

2:

3:
4

5:
6

7

Para cada s em VC \R seja N(s) o conjunto {r: r C Recjrs) = 1}.
Seja Ca coleção de conjuntos {Njs): s c vG \ R} U{C: C Ç N(sl para algum s, ejCI = 3}.
Construa um empacotamento de conjuntos .4 de C: usando o lema 3.10.
Para cada A € .4, escolha um único vértice v,\ em VC \ R tal que A c N lvA l.
Seja VT o conjunto de vértices {u} u {R} U {v,.\ : À c .4}.
Seja ET o conjunto de arestas {rs : r é coberto por À e s - vA para algum A € .4.1 U {su: s
vA para algum A c .4} U {ru: r não é coberto por .4}.
Devolva T := IVT, ET) e pare

Figura 3.10: Resultado da execução do ALGORÍTMO EMPAcoTA

LEMA. 3.LO Seja C il7tln colação de subconjilntos de lLm co tlunto .Htlilo U tal que cada conjtlnto em C
tem 3 ou 4 elementos e tal qtle se o conjunto C ettl C teltt 4 elemerLtos, então cada 3-sLLbconjunto de C
também pertence a C. Podemos encontrar em tempo politlomial llm empacoEcittleltto de conltintos A de C
com aa conJLlntos de cardittcilitinde 4 e a3 corLJLlntos de cardittalitiíide 3 tül que

8b4 + 6bS -- 2a4 -- a3 , 17
5b4 + 4bs ' 12

onde b4 e bS são o número cte conjuntos de cnrdinalidnde 4 e 3, respectiunrrlente, ent um empacotamento
de conlLlntos arbitrãtio não vazio B de C.
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PKOVA. Começamos empacotando conjuntos de tamanho 4. Usamos então o algoritmo de Hur-
kens & Schrijver (1989) que garante que, para qualquer e fixo, podemos encontrar em tempo
polinomial um empacotamento com pelo menos b4/(2 + t:l conjuntos. Precisamos de um em-
pacotamento com aa conjuntos de tamanho 4, onde

-- ; :'., (3.8)

e assim fazemos c = 2/3. Além desses cla conjuntos, podemos adicionar a Á quantos conjuntos
de 3 elementos são possíveis, de maneira gulosa.

Sejam Zja e 253 a coleção de conjuntos de tamanho 4 e 3, respectivamente, no empacotamento
6. Como uma conseqüência da escolha gulosa dos conjuntos de tamanho 3 em Á, podemos
observar que cada conjunto B em 234 tem pelo menos 2 elementos cobertos por A, já que, caso
contrário, um 3-subconjunto de B seria adicionado a A. Também, cada conjunto B em Zi3 tem
pelo menos l elemento coberto por Á, pois, caso contrário, B seria adicionado a .4. Assim, o
número total de elementos cobertos por A é pelo menos 2b4 + b3. Por outro lado, .4 pode cobrir
no máximo 4a4 + 3aS elementos.

Portanto, segue que

4a4 + 3a3 > 2b4 + b3 (3.9)

Usando a desigualdade (3.9) e a hipótese que 23 é não vazio obtemos que

8ba + 6b3 -- 2a4
5b4 + 4b3

a3 224b4 + 18b3 -- 6c14 3c13

15b4 + 12bs
24b4 + 1 8b3 -- 2ci4 2b4

15b4 + 12bs
22b4 + 1 7bS -- 2aa

1 5b4 + 12bs

< b3

Agora, usando a desigualdade (3.8) obtemos que

22b4 + 1 7b3 -- 2a4
15ba + 12bs

22b4 + 1 7b3 -- 3b4/4
15ba + 12b3

85b4/4 + 1 7b3
15ba + 12b3

$ max 85b4/4 17b3't
15b4 ' 12b3 J

<
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LEWA 3.11 Para foda insfâncía G, c, R e u em VG \ R fa/ qtfe ne/zhumíz Olltra redução é possíz;e/ em R
usízndo a REDUÇÃO le a REDUÇÃO 2, o ALGORITMO EMPAcoTA consfróÍ zlmíz ároore de Sfe/ner de
terminais .folhas T tal que

c(Tl< -b optjTSTI,z(G,c, R,ull.

PROVA. Seja T* uma árvore de Steiner de terminais folhas ótima contendo o vértice u para a
instância G , c e R. Seja B4 o conjunto de vértices de Steiner em T* conectados a exatamente 4 ter-
minais usando arestas de custo 1. Sejam BS e Bz definidos de forma similar. Sejam ainda b4, b3
e b2 as cardinalidades dos conjuntos B4, B3 e BZ, respectivamente. No que segue, consideramos
T* como uma árvore com raiz u.

Seja s um vértice em Ba. Podemos associar custo 5 para s: existem 4 arestas de custo l
conectando s a vértices terminais e uma aresta conectando s ao seu ancestral em T*. [)o mesmo
modo, podemos associar custo 4 e 3 para os vértices de Steiner em B3 e B2, respectivamente
C)bserve que as arestas mencionadas são todas disjuntas.

Então, acabamos de considerar o custo de conectar exatamente 4b4 + 3b3 + 2bZ vértices
terminais em T*. Considere um terminal r não coberto. Afirmamos que podemos atribuir custo
2 para cada um desses vértices. De fato, ou (í) r está colectado em T* por uma aresta de custo
2 ou (//) r está conectada a um vértice de Steiner s por uma aresta de custo 1. Se (í) acontece
então podemos atribuir custo 2 a r devido à aresta que conecta r à árvore. Se (íi) ocorre, observe
que como a REDUÇÃO l foi executada, temos que s / u. Logo, s tem um ancestral em T*. E
também, como a REDUÇÃO 2 foi executada, s se conecta a no máximo 4 terminais por arestas
de custo 1. Mas como r não é um dos 4b4 + 3b3 + 2bz terminais, podemos dizer que r é o
único terminal colectado a s por uma aresta de custo 1. Assim, podemos atribuir custo l para
a aresta rs e custo l para a aresta conectando s ao seu ancestral em T*

Portanto, temos que

cjT*) > 5b4 + 4b3 + 3bz + 2bi,(3.10)
onde bl ::: R j4b4 + 3bS + 2bZI.

Agora, considere o custo da árvore construída pelo ALGORITMO EMPAcoTA. A construção
é baseada no empacotamento de conjuntos .4, onde para cada À em ,4 corresponde um vértice
de SteinervA.

O conjunto de arestas ET definido no algoritmo pode ser particionado em EI , E2 e E3, onde
E] := {rs: r é coberto por .A e s ' vA para algum À c A), E2 := {su: s = v,:\ para algum A c .,4}
e ES ::: {ru: r não é coberto por.AI. Sejam a4 e ci3 o número de conjuntos em ,4 com 4 e 3
elementos, respectivamente. O custo de EI é dado por

c(EI l :: IEt :: 4a4 + 3a3,

o custo de EZ é
clEzl $ 2 Ez = 2lci4 -b a31,

e o custo de E3 é
c(E3) ç 2E31 = 2( R --(4a4 t3clSI)
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Assim, temos que

cjTI = dEI 1 + cjEz) + clãs)
< 4aa + 3ct3 + 2jaa + a3 1+ 2( RI --(4a4 + 3c131)

:= 6ci4 + 5cls + 2ctz, (3.11)

onde az := RI -- j4a4 + 3c13).

Observe também que o número de terminais em R pode ser expresso por

4b4 + 3b.s -t 2bz + bi = 4ct4+ 3a3+ az (3.12)

Portanto, se consideramos os denominadores diferentes de zero, temos que

cjTI , 6a4 + 5clS + 2clZ

cjT*) ": 5b4 + 4b3 + 3132 -+- 2bl

acta +5a3 +214ba + 3bs + 2bZ +bi -- 4aa
5b4 + 4bs + 3b2 + 2bl

8b4 + 6b3 + 4bz + 2b l 2ci4 -- as
5ba + 4b3 + 3bz + 2bt

:««{''' *=.:Z ",H,ã}

(3.13)

(3.14)

(3.15)

17

< 12'

onde a desigualdade(3.13) segue das desigualdades(3.10) e(3.11), a igualdade(3.14) segue da
igualdade(3.12) e a última desigualdade segue do lema 3.10.

Q

Uma observação final é que ainda podemos melhorar ligeiramente a razão 17/12 do
lema 3.10 para um valor assintoticamente próximo a 38/27, ou sela,

17

-D - 1 ,41óó-

Primeiro, observe que queremos minimizar j8b4 + 6b3 -- 2a4 -- ci3)/(5ba + 4b3) da ex
pressão (3.15). Se conseguirmos que 2c14 + a3 ;: 26ba/27 + 10b3/27, então temos que

8b4 + 6bs -- 2ci4
5b4-+ 4bs

a3 , l8--26/27)b4 + (6-- 10/27jb3
~ 5b4 + 4bs

: «« le-:%='', !'--Jya'' l
38

27
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Suponha que b4 > b3. Aplicamos então o algoritmo de Hurkens & Schrijver (1989) para
obter um empacotamento ,4' com

baa{ >4'11;7
conjuntos de tamanho 4, que é estendido de forma gulosa adicionando a: conjuntos de tama-
nho 3 de C que podem ser empacotados. Usando a equação (3.9) temos que

4aá + 3aá > 2b4 + b3,

ou seja,
4a.l b32b4

+ a( > + -=-
3 3 3

Usando o empacotamento obtido, temos que

J u-:yw -- -i ;: ? -: y' * l
(:*T) '' ';. *?

26 10

> »b- -+- Bbs.
Na última desigualdade usamos que ba > bs.

Se, por outro lado, supomos que bs ? ba, aplicamos o algoritmo de Hurkens & Schrijver
(1989) para C restrito a conjuntos de tamanho 3, para obter um empacotamento ,4" com

.!,.?!PI.tjd
conjuntos de tamanho 3. Portanto,

2bs

2b4 8bs 10bs
j:i'P + }7il? + 1111.+F

26ba . 10bs
27 + 9É: /' ' 27 + 9t: '/

>

Na última desigualdade usamos que b3 > b4

Fazendo os dois empacotamentos e escolhendo como resultado o empacotamento que ma-
ximiza 2c14 + a3, podemos refazer as contas da equação (3.15) para obter

8b4 + 6b3 -- 2a4 a3 38'

O valor de E pode ser escolhido arbitrariamente pequeno. Porém, quanto menor esse valor,
maior será tempo de processamento do algoritmo de Hurkens & Schrijver(1989) para obtenção
dos empacotamentos.
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3.3.3 Algoritmo Terminall .z

Apresentamos a seguir uma 1 7/12-aproximação para o problema TSTI,z e a prova do te-
orema 3.7. O ALGORiTMO TKKMiNALt.Z, como já comentámos, escolhe um vértice de Steiner,
executa duas reduções na instância de entrada e realiza um empacotamento dos terminais.
Esses passos geram uma árvore de Steiner de terminais folhas com um vértice de Steiner esco-
lhido como raiz. Repetimos então esse processo para cada vértice de Steiner da instância.

ALGORITMO TERMINALI,2: recebe um grafo completo G, uma função custo c: Ec i { 1 2} e um
conjunto R Ç vG de terminais, e devolve uma árvore de Steiner de terminais folhas.

l
2
3

4

5:

6:

7:

8:

para cada u em VC \ R faça

Construa um conjunto RI usando a REouÇÃo l sobre a instância IG , c, R, ul.
Construa os conjuntos R2 e S usando a nEouÇÃ0 2 sobre a instância IG,c, R \ Rl].
Construa uma árvore de Steiner de terminais folhas T# usando o ALGORÍTMO Eu PACATA
sobre a instância IC, c, R \ (RI U R2), u).
Construa uma árvore de Steiner de terminais folhas TÍ. para ( G , c, R \ RI l usando a árvore
T#, o conjunto S e o lema 3.8.
Construa uma árvore de Steiner de terminais folhas T. para (G , c, R, ul usando a árvore
T.'. e o lema 3.9.

Seja T uma árvore de Steiner de terminais folhas de custo mínimo entre as árvores cons-
truídas na linha l.
Devolva T e pare

PKOVA DO TEOREMA 3.7. Afirmamos que o ALGORITMO TERMINALI.2 constrói uma árvore de
Steiner de terminais folhas com a razão de aproximação desejada.

O algoritmo constrói, para cada u em VC \ R, uma árvore de Steiner de terminais folhas T.
contendo u como um vértice de Steiner. Como uma conseqüência imediata dos lemas 3.1 1, 3.9,
e 3.8, c (T«) é no máximo 1 7/ 1 2 vezes o custo de uma árvore de Steiner de terminais folhas ótima
contendo u. Se a instância G . c e R é viável e RI » 3, qualquer árvore de Steiner de terminais
folhas contém pelo menos um vértice de Steiner u. Portanto, T. é a aproximação almejada para
a dada instância do problema TSTt .z.

0

3.4 APX-completude para o problema TSTI .2

Como mencionamos antes, Lu et al. (2003) adaptaram o algoritmo de aproximação e a L-
redução de Bem & Plassmann (1989) para o problema TSTI .2. Apresentaram então uma 8/5-
aproximação e mostraram que o problema TSTI,z é MAXSNP-difícil. Essa prova é uma L-
redução do problema da cobertura de vértices para o problema TSTx.z. Nesta seção, faremos
uma AP-redução do problema STI.Z para o problema TSTi.Z. Essa redução nos parece mais
simples e ncatural.
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TEOREMA 3.12 0 probZemíz TSTI .z é APX-como/efo

PROVA. Nas seções 3.1, 3.2 e 3.3 mostramos que existe uma a-aproximação para o problema
TSTI ,z, onde ct é uma constante. Por isso, o problema TSTi .z está em APX.

Para mostrar que o problema TSTI .z é APX-difícil escolhemos um problema APX-completo,
o problema ST[ .2, e faremos uma AP-redução do problema ST] ,2 para o problema TSTI.z. Ou
seja, mostramos que STI,2 <ApTSTI ,z. Para tanto, devemos determinar uma tripla jf, g, l3) sa-
tisfazendo(API),(AP2),(AP3) e(AP4), conforme definido na seção 1.2.

A função f recebe uma instância G,c e R do problema STI.Z e produz uma instância
IG',c', R'l := rlõ, IG,c, Rjl do problema TSTi.Z da seguinte forma: (í) toda aresta do grifo
G que conecta dois terminais e tem custo l é contraída, como mostra a figura 3.11; e (íf) se dois
ou mais vértices de Steiner são conectados a um vértice terminal por arestas de custo l em
G, então são adicionadas arestas de custo l entre esses vértices de Steiner, como mostra a fi-
gura 3.12. O grato G' é resultado de ambas as transformações(í) e(íí) de f. Note ainda que G' é
completo e pode conter arestas múltiplas. Então, para cada par de vértices de VG,, eliminamos
todas as arestas entre esses vértices, menos a aresta de menor custo. Assim, definimos a função
f de (API).

Figura 3.11: Contração de terminais ligados por uma aresta de custo l

Figura 3.12: Adição de arestas entre 5 vértices de Steiner ligados ao terminal r

A função g recebe um racional positivo õ, uma instância G. c e R do problema STI.Z e uma
solução T' do problema TSTI,z para a instância G', c' e R' construída pela transformação f, e
transforma T' em T, uma solução para o problema ST] .z. A função g faz basicamente o inverso
do que a função f faz: (í) para cada terminal r' em R' resultante de uma contrição, substitua
r' por um par de vértices terminais q, r em R conectados por uma aresta de custo 1; e (/í) para
cada aresta e := ss' em EG' tal que e não pertence a EG, substitua e por uma aresta sr em Ea,
para algum terminal r em R. veja as figuras 3.13 e 3.14.
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Figura 3.13: Expansão de um terminal na árvore T'

! . c» .! - o- -! - o. .! . o

]

T

Figura 3.14: Substituições de arestas de T'. Arestas tracejadas não estão em EC

Portanto, a árvore T é uma solução válida para o problema STI .z com instância G, c e R, e
assim (AP2) é satisfeita.

É fácil ver que as funções f e g que acabamos de definir são transformações polinomiais so-
bre as suas respectivas entradas e assim (AP3) está satisfeita. A figura 3.15 mostra um esquema
de funcionamento dessas transformações f e g.

Suponha que para alguma instância G, c, R do problema STI.z, algum racional positivo õ e
alguma solução T' do problema TSTI,Z para a instância IG'.c', R'l = f(õ, IG.c, Rjl vale que

c'(T') <(1 + õl opta'rsTI.zjG.c, Kll

Queremos provar que a árvore T := gjõ,(G,c, R),T'), construída pela Jlunção g, é tal que

cjTj<(1 + l3õl optjSTJG, c. Rjl,

para algum Í3 fixo. Vamos escoher para esta redução o valor de l3

Da forma como as transformações f e g foram definidas temos que

c'(T'l = cjT) -- k, (3.16)

onde T é uma solução para o problema STx .2 com instância G, c e R e k é o número de contrcações
de pares de terminais conectados por arestas de custo l nessa instância. Essas contrações foram
realizadas pela transformação f, no item (z), como descrevemos acima.
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STI.z

ÍG, c, R)

TSTI,2

f. 8
IG', c', R') := fjõ, IG, c, Kll

T := gjõ, IG, c, R),T')
g,8

T'

Figura 3.15: Um esquema da AP-redução do problema ST] .z para o problema TST] .z, evidenci
ando as transformações f e g.

Da igualdade (3.16), temos em particular que

OPtjTST1 ,2(G',c', R')l = opt(STI.zjG,c, Rjl -- k. (3.17)

Então,

c'(T') < ll -F õl opt(TST1.2(G',c', R'))

c(Tj-k < (1 +õl(opt(STi.zjG,c,Rll -- k)

cjT):Ç jl + õ) opt(ST],z(G.c,Rjl -- õk

Ç ll + õ) opt(STI.zjG, c, KI)
l l + ISõl optlSTI,zjG, c, Kll.

As desigualdades acima seguem do fato que 8 > 0, k ;: 0 e l3 = 1
satisfeita.

Dessa forma, (AP4) é

Portanto, com (API), (AP2), (AP3) e (AP4) satisfeitas, temos que o problema STt.Z é AP-

redutíve] ao problema TSTI,Z, ou seja, temos que STj.Z <APTSTI.Z. Dessa forma, como o pro-
blema STI ,z é APX-completo (Bem & Plassmann, 1989), temos que o problema TSTI .z é APX-
completo.

3

Uma consequência imediata do teorema 3.12 que acabamos de demonstrar é que não existe
um esquema de aproximação polinomial para o problema TSTI.Z, a menos que P = NP, con-
forme os teoremas }.} e 1{ .4.



Capítulo 4

Problema STO

Nos problemas TST e TSTI .z que vimos nos capítulos anteriores, a restrição que os terminais
sejam folhas da árvore de Steiner construída vai ao encontro de exigências de aplicações como
a construção de árvores filogenéticas. Com esse mesmo intuito, podemos formular outros ti-
pos de restrição como, por exemplo, forçar parentescos entre certos subconjuntos de espécies,
o que se traduz na imposição de que subárvores sejam completamente disjuntas na árvore de
Steiner construída, havendo assim agrupamentos de subconjuntos de terminais. Dessa forma,
podemos propor o seguinte problema: dados um grafo completo com custos nas arestas obe-
decendo a desigualdade triangular, um subconjunto de vértices terminais e uma permutação
nesse subconjunto, queremos encontrar uma árvore de Steiner que 'respeita' a ordem imposta
por essa permutação.

Neste capítulo, propomos um esquema de aproximação polinomial para o problema STO.
Esse algoritmo recebe uma instância G , c. R e a do problema STO e um inteiro positivo k e solu-
ciona eficientemente o problema kSTO sobre a instância G , c, R, cr e k, devolvendo uma árvore
de Steiner k-restrita ótima que respeita a. Essa árvore, como veremos, é uma aproximação para
a solução do problema STO. Como conseqüência imediata, mostramos então que o problema
ISTO está na classe PO e o problema STO está na classe PTAS.

4.1 Razão k-Steiner para árvores de Steiner com ordenação nas folhas

Nesta seção, relacionamos o custo de uma árvore de Steiner ótima que respeita uma
ordenação com o custo de uma árvore de Steiner k-restrita ótima que respeita uma ordenação.
Como veremos, queremos determinar o valor da seguinte razão:

w..11.)l op'(STOP,c,R,')) l

Vamos mostrar que essa razão tem o mesmo valor da rcazão k-Steiner definida na seção 1.3,
isto é, PK.
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TEOREMA 4.1 Para todo fnfe/ro nZio tzegafioo k :: 2' -b s, coar 0 < s < 2', lemos que

..::i., { 'qE=.:',':,L,=.\'' } - !'-JÇ;'' - «
A prova desse teorema é baseada na prova do teorema de Borchers & Du (1997), que deter-

mina o valor da razão k-Steiner. São pequenas as modificações realizadas nessa demonstração.

Usamos a definição usual de árvore binária como sendo um grafo conexo e acíclico onde
todo vértice tem grau no máximo 3. Exemplos de árvores binárias são apresentados na fi-
gura 4.1. Confundimos então uma árvore com a representação gráfica de uma árvore e daí de-
correm as definições usuais associadas aos seus vértices como raiz, pai, filho, filho esquerdo,
filho direito, interno, descendente e nível de um vértice. Esses termos são ilustrados na fi-
gura 4.1(í). Uma árvore binária regular é uma árvore binária onde todo vértice interno tem
dois filhos, como ilustrado na figura 4.1(zí).

raiz

(Í) (Ü)

Figura 4.1: Representações de árvores binárias. (f) Uma árvore binária com o vértice u pai dos
vértices v e w, que são filho esquerdo e direito de u, respectivamente; os níveis dos vértices
também são destacados. (/í) Uma árvore binária regular.

Seja T uma árvore binária regular e R ç vT o conjunto de suas folhas. Observe inicialmente
que T é uma árvore de Steiner de terminais folhas, com R o conjunto de terminais de T. Defini-
mos a função caminho-folha f que associa cada vértice interno u em vT \ R de T a uma folha
fjul em R como segue:

(í) se u não é a raiz de T e u é filho esquerdo de seu vértice pai, determine o caminho p. de
u a uma folha fjul em R tal que para todo vértice v no caminho p«, v # u, temos que v é
filho direito do pai de v;

(ií) se unto é a raiz de T eué filho direito de seu vértice pai, determine ocaminho p. de ua
uma folha flui em R tal que para todo vértice v no caminho p.., v # u, temos que v é filho
esquerdo do pai de v;

(/ií) se u é raiz de T,determine o camirüo p. de u à folha fjul r.. ou à folha f(u}
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Como mencionado, a definição da função f que acabamos de descrever é uma modificação
da mesma função de Borchers & Du (1997). Um exemplo de uma função f para a árvore binária
da figura 4.1(fz) é apresentado na figura 4.2

/ \

r / \

/ \
/ \

(Í) (z'í)

Figura 4.2: Definição da função f para a árvore binária regular da figura 4.1(íí). (í) Função f
definida para o vértice u destacado; note que u é filho esquerdo do pai de u. (fz) A função f
definida para a árvore inteira.

LEMA 4.2 Para toda árvore binária regtllar T, afunção caminho-folha f é tül que

(i) o vértice ftu\ é descendente de u, para todo vértice interno u em VI \ R,

(ii) para todo par de vértices internos u.'u eTtl VX \ R, os caminhos p. e 'ç)v d(unidos por f são aresta
dislun tos ;

(iii) as J:olhas r.J. e ra\K. em R são tais que os caminhos da raiz de'T até Ta. e ra..K.., respectiucimente,
são aresta disjlltltos entre s{ e são aresta-disjllntos de todo caminho p«, para todo vértice interno
u qlfe não é a rízíz de T

PROVA. Faremos indução na altura da árvore T

Se a altura da árvore é 0, então (/), (/f) e (íí/) são satisfeitas triviaimente. Agora, seja T uma
árvore binária regular de altura h a: l e raiz u. Então, T tem duas subárvores TI e Tz conectados
à raiz u, cada uma delas com altura no máximo h 1. Por indução, existem funções fl e fZ
sobre TI e TZ, respectivamente, satisfazendo (í) e (//). Existem também folhas r.. e r.: em TI
e ra,. . e ral.i em TZ satisfazendo (/íí). Defina então uma função caminho-folha f da seguinte
forma

''-, :- { ilil,.....
se v é vértice interno de T],
se v é vertice interno de Tz,
se v = u, a raiz de T.

Então, a função caminho-folha f assim definida satisfaz (í), (/z) e (fzz)
D
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Podemos transformar uma árvore de Steiner de terminais folhas que respeita uma orde-
nação em uma árvore binária regular que respeita a mesma ordenação adicionando à árvore
de Steiner algumas arestas de custo 0, alguns vértices de Steiner e, ainda, posicionando a raiz
sobre uma aresta escolhida. Um exemplo de uma transformação como essa é apresentado na
ligura4.3

Seja T uma árvore de Steiner de terminais folhas para uma instância G, c e R, que respeita
uma ordenação a. Transforme T em uma árvore binária regular que respeita a de mesmo custo,
conforme acabamos de decrever e apresentamos na figura 4.3. Seja um inteiro não negativo
k = 2' + s, onde 0 < s < 2'. Os vértices internos de T podem ser rotulados com subconjuntos
do conjunto {l , . . . , r2' + s} contendo 2' elementos, de forma recursíva. O rótulo de um vértice
é determinado pelos rótulos de seus r vértices ancestrais imediatos. Apresentamos a seguir um
algoritmo que determina essa rotulação.

ALGORITMO RoTULAÁRvoRE: recebe uma árvore binária regular T com conjunto de folhas
R Ç VT e um inteiro positivo k :: 2' + s, 0 < s < 2', e devolve T com rótulos em seus vértices
internos satisfazendo a propriedade da disfunção.

1: Para todo i, ] $ i< r, rotule os vértices do i-ésimo nível de T com o conjunto {li -- 1 l2' +

2: Para todo i> r, execute o seguintes processamentos:
i2"}] T

Regríz ]. Seja u um vértice no nível i+ 1 -- r rotulado com o conjunto S'
{sl , . . . , sz,}; rotu]e o j-ésimo descendente de u no nível i+ ] com o conjunto
Sr = {sj, . . . , si+2, s l}, onde os índices são reduzidos Imod 2' l de forma que
permanecem no intervalo de l a 2r

]<egra 2. Para um vértice no nível i+ 1, adicione ao conjunto que o rotula os s
rótulos que não estão contidos nos conjuntos que rotulam os vértices dos seus r
ancestrais imediatos.

3: Devolva T e pare

A rotulação indutiva em uma árvore binária regular T realizada pelo ALGORITMO Ro
TUI.AARVORE mantém a seguinte propriedade.

Propríedrzde díz disllfnção. Os conjuntos que rotulam r vértices consecutivos em um
caminho ascendente em T são disjuntor entre si.

Um exemplo de uma rotulação para a árvore T da figura 4.3(í/) é apresentado na figura 4.4

PROL oslÇÃ0 4.3 A rofzl/anão de i///za árvore bí/zárirz regia/ar T rea//zízdíz pe/o ALGORITMO Ro
luLA. A.Kvc)Kt müntétn a propriecíacie da disjllnção.

PRovA. Faremos indução no número de níveis de T
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1234

13 T4]5 16

Figura 4.4: A árvore binária regular da figura 4.3(íí) com rotulação dada pelo Ai-CORITMO
ROTULAARVORE.

Na primeira linha do ALGORiTMO RoTULAr.KvoKE, a raiz de T é rotulada com o conjunto
{1 , . . . , 2'}, seus filhos esquerdo e direito são rotulados com o conjunto {2r + 1 , . . . , 2 - 2'} e,
em geral, todos os vértices no i-ésimo nível de T, 1 < iÇ r, são rotulados com o conjunto
{(i -- 1 l2' + ] , . . . , i2'}. Assim, a rotulação dos r primeiros níveis de T claramente satisfaz a
propriedade da disfunção.

Considere agora que os primeiros i níveis da árvore T, com i> r, foram rotulados e que a
propriedade da disjunção se mantém até o nível i de T. Rotulamos então os vértices no nível
i -F l de T através das regras l e 2. Pela regra 1, um vértice interno u no nível i+ 1 -- r rotulado
pe[o conjunto S' tem no máximo 2' descendentes no níve] i+ ] e assim há a necessidade
de determinar no máximo os conjuntos SF, . . . , Sb no nível i -F ]. O conjunto S}' tem 2' -- s
elementos e cada elemento sk de S" está contido em no máximo 2' -- s desses conjuntos, mais
precisamente em Sjf, . . . , Sk z.+.+], com índices reduzidos jmod Z'l. Veja a figura 4.4. Para
completar a rotulação dos vértices no nível i+ l da árvore T, devemos adicionar s elementos em
cada conjunto definido pela regra 1. Pela propriedade da disfunção, os r ancestrais imediatos
de um vértice no nível i+ l de T são rotulados por r conjuntos disjuntos de tamanho 2'.[)essa
forma, devem existir exatamente s elementos em {l , . . . ,r2' + s} que não foram utilizados.
Além disso, os elementos adicionados aos conjuntos pela regra 2 são diferentes dos elementos
adicionados pela regra le assim todos os vértices no nível i +- l são rotulados por conjuntos de
tcamanho 2' peias regras ] e 2. Veja a figura 4.4 para um exemplo de rotulação.
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Logo, a propriedade da disjLmção é satisfeita para o nível i -+ 1, já qt-te um vértice u no
nível i+ l tem rótulo com elementos tomados do conjunto de seu r-ésimo ancestral, que pela
propriedade da disfunção no nível i de T não são usados pelos seus r l ancestrais imediatos,
e s outros elementos que também não são utilizados pelos seus r -- l ancestrais imediatos.
Portanto,,por indução no número de níveis de T, a rotulação determinada pelo ALGORITMO
RoruLAARvoRE mantém a propriedade da disjunção.

Q

A partir de agora, utilizaremos a rotulação dada pelo ALGOR]TMO RoTULAARvoRE sobre
uma árvore binária regular T com conjunto de folhas R e que respeita uma ordenação a, para
construir r2' + s árvores de Steiner k-restritas com terminais em R que respeitam cr. Cada
e = 1 , . . . , r2' + s determina uma árvore de Steiner k-restrita Te, que é a união de subárvores de

T. Alguns vértices internos e algumas arestas de T são duplicados em Te. A seguir, descrevemos
com detalhes essas estruturas.

A determinação de uma árvore Te é realizada a partir da árvore binária regular T da se-
guinte forma. Uma subárvore de T com raiz v conecta-se aos primeiros vértices descendentes
de v em T que são rotulados por e. Esses vértices são chamados de folhas intermediárias dessa
subárvore. Seguindo a composição dessa subárvore, uma folha intermediária u se conecta a
uma folha fju) de T através do caminho p., de acordo com o lema 4.2. Se não há vértices
rotulados por e em um caminho descendente em T a partir de v, isto é, se não há folhas inter-
mediárias nessa subárvore, então todo caminho descendente de v a uma folha da árvore faz
parte dessa subárvore. Finalmente, sempre existe uma subárvore de T cuja raiz é a raiz da
árvore Te, mesmo que € não faça parte do rótulo atribuído à raiz de T. Podemos enxergar a
árvore Te assim definida como sendo a árvore T com alguns vértices e arestas replicados, como
uma junção de subárvores de T que se ligam pelas suas folhas. Veja a figura 4.5 para um exem-
plo da decomposição em subárvores da árvore binária regular T da figura 4.4 e a árvore Te, para
{l = 1 , como a junção dessas subárvores na figura 4.6.

LtmP. 4.4 Seja 't uma ãruore binária regular cota cortlunto de .folhas R
1 . . . . , T2r + s, Te é l//níz árvore qt e conecfa fadas as.ão/has em R.

Ç VT. Para todo e

PROVA. Porindução naalturadeT

Se a altura da árvore T é 0, o lema segue trivialmente. Considere a subárvore X de Te que
contém a raiz de T. Considere então uma subárvore Y de Te cuja raiz é um vértice duplicado de
uma folha intermediária da subárvore X de Te. Veja a figura 4.7. Por indução, sabemos que Y é
uma árvore que colecta todas as folhas em R restritas a essa subárvore. A subárvore X em Te
conecta uma folha de R para cada subárvore abaixo de suas folhas intermediárias. Isso conecta
todas as folhas em Tc e a indução termina.

U

Agora vamos mostrar que Te é uma árvore de Steiner k-restrita. A figura 4.5 mostrca a
decomposição das subárvores de T da figura 4.3, que são as subárvores de TI. Observe que
essas subárvores são árvores de Steiner k-restritas, com k = 5.
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1 }

13 14}5 16

Figura 4.5: A decomposição em subárvores da árvore da figura 4.4, para € - 1 . Vértices internos
preenchidos são folhas intermediárias da subárvore
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Figura 4.6: Arvore TI obtida da árvore da figura 4.4 e da decomposição da figura 4.5

LEMA 4.5 Pízra lodo e :: l .
e 0 < s < 2'

, r2' + s, a óroore Te é ilha órz;ore de Sfeíner k-resfrífa, com k = 2' -F s

PROVA. Tome uma subárvore de Te com raiz v. Suponha que o vértice v não é rotulado por e.
Então, v é a raiz de Te e e > 2' + 1 . Pela linha l do ALGORÍTMO RoTULAAKvoKE, os elementos
2r + 1 , . . . , r2' aparecem nos rótulos de todos os vértices de um dos r -- ] níveis abaixo da raiz
e, pela regra 2 do algoritmo, os s elementos restantes aparecem nos rótulos de todos os vértices
do r-ésimo nível abaixo da raiz. Assim, as folhas intermediárias da subárvore estão todas no
r-ésimo nível ou acima. Portanto, a subárvore de raiz v é no máximo 2r.restrita, e 2' ç k. Su-
ponha agora que o vértice v é rotulado por e. Pela regra l no ALGORITMO RoTULAARvoRE,
sabemos que 2' s descendentes de v, r níveis abaixo de v, são rotulados por e e os s descen-
dentes restantes não são rotulados por e Considere o vértice u que está r níveis abaixo de ve
que não é rotulado por e. Como e rotula v, pela propriedade da disfunção, € não pode rotular
qualquer dos r -- l vértices no caminho de u a v. Como e não rotula u, pela regra 2, os filhos de
u devem ser rotulados por e e, assim, esses vértices são folhas intermediárias dessa subárvore
Logo, a subárvore com raiz v tem 2s folhas intermediárias r + l níveis abaixo de v e 2' -- s folhas
intermediárias r níveis abaixo de v. Então, o total de folhas intermediárias é 2' + s = k e assim
a subárvore é k-restrita. Portanto, todas as subárvores de Te são k-restritas e, como as conexões
são realizadas pelos vértices terminais, Tc é uma árvore de Steiner k-restrita.

U
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l

1.
Y

Figura 4.7: Uma subárvore Y da árvore Te

LEMA 4.6 Przríz rodo /nfeíro posítíuo k, com k = 2' + s e 0 ç s < 2', lemos qríe

optjkSTOjG, c, R. cr)) ,
optjSTOIG,c, R, al) '

Ir + 1 l2' + s
T2r -} S

PROVA. Faremos indução em IRI

Se IRI < k então a desigualdade é verdadeira já que

opt(kSTO(G, c, R, a, kjl .
opt(STO(G,c, R, all '

Para R > k, considere T a árvore de Steiner de custo mínimo para G , c e R que respeita uma
ordenação a. Se T não é uma árvore de Steiner de terminais folhas, então podemos subdivide-la
em um vértice terminal que não é folha, em duas árvores de Steiner sobre dois conjuntos de
terminais RI e RZ, que respeitam as subseqtiências ol e az de a, respectivamente. Temos então

opt(STO(G,c, R, a)) = optjSTOjG,c,RI, al )l + optjSTO(G,c, Rz, a21)
que

optjkSTO(G,c, R, a, k)) < optjkSTOjG,c, RI, al, Kjj+ opt(kSTO(G,c. Rz, o'2, k))
Logo,

e

opt(kSTO(G , c, R, a, kl )
optjSTO(G , c , R, al )

, optjkSTO(G.c,R], a], k)) + optjkSTOJG,c, R2, a2, kl)
' optjSTOjG,c,R],ai)) +optjSTO(G,c.R,.a,l)

Ir + 1 )2' + s
r2' +. s

< max opt(kSTOjG,c, R], a], k)) optjkSTOjG,c,Rz, crz,kjl 'l
optjSTOJG,c,R],all) ' optjSTOJG,c,Rz,aZ)l J

(

porhipótesedeindução
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Considere então T uma árvore de Steiner de custo mínimo para G , c e R que respeita uma
ordenação a Leal que T é uma árvore de Steiner de terminais folhas.

Transforme T em uma árvore binária regular, como na figura 4.3. Rotule os vértices internos
de T através do ALGORITMO RoTULAARvoRE. A partir de T rotulada, construa r2' t- s árvores
de Steiner k-restritas, com k = 2r + S, conforme as figuras 4.5 e 4.6 e o lema 4.5.

Para todo € = 1 , . . . , r2' -k s, defina Ce como a soma dos custos dos caminlt\os pu das folhas
intermediárias u para as folhas f(ul em toda subárvore de Te. Como cada vértice interno u em
T é uma folha intermediária em exatamente 2' das árvores de Steiner k-restritas, mais precisa-
mente Te para cada € no conjunto que rotula u, o custo do caminho p« é computado exatamente
2' vezes no somatório. Da forma como f foi definida, esses caminhos são dísjuntos para folhas
intermediárias diferentes, e assim a soma de todos os custos dos caminhos em todos os termos
do somatório será no máximo 2r vezes maior que o custo da árvore T, que é o custo da árvore
de Steiner de terminais folhas de custo mínimo para G, c, R e cr. Logo,

r2r+s

)l. Ce < 2'c(T)
€-1

2'oPtjST01 G . c, R, al l

Pela desigualdade acima, deve existir um índice d, com 1 < d $ r2' + s, tal que

'- : (.L) .-'':«'''..,«, «',. (4.1)

O custo de Td é a soma dos custos de suas subárvores k-restritas. Para uma subárvore dessa
decomposição, devemos computar a soma dos custos das arestas dos caminhos da sua raiz
até as suas folhas intermediárias, mais a soma dos custos das arestas dos caminhos das folhas
intermediárias até as folhas da subárvore conectados pela função f. Os caminhos das raízes das
subárvores às folhas intermediárias cobrem a árvore de Steiner de terminais folhas que respeita
o- de custo mínimo T exatamente uma vez e, assim, essa parcela tem custo cjT ). A outra parcela
tem custo cd. Portanto,

.'".' - '- * ''«,: (. , c(T . *A) .-'':«''', ., «. «,,.
(4.2)

Como opt(kSTOJG, c, R, cr, k)l < c(Td), pelas inequações 4.1 e 4.2 temos finalmente que

OP (STOP,',K,'))p < OP'»TOH,',R,")) ç I' + ÜÍ:=1 ç
U

LEMA 4.7 Para rodo ínfefro poszfíz;o k, onde k 2' -t s e 0 ç s < 2', tenros qz e

..::F., l ":tHl;',':,\,=,\' ' l ; (r + 1 12' + s
r2' -F s
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PKovA. Se esse limitante inferior é menor para alguma instância G, c, R, a e k dos problemas
kSTO e STO, esse resultado tem implicação imediata sobre o limitante inferior de pk estabele-
cido por Borchers & Du (1997).

3

Observe finalmente que o resultado principal dessa seção, o teorema 4.1, segue imediata
mente dos lemas 4.6 e 4.7.

4.2 Uma pk-aproximação para o problema STO

Nesta seção propomos um algoritmo de aproximação para o problema STO. Esse algo-
ritmo estabelece o problema STO na classe de complexidade PTAS, já que é um esquema de
aproximação polinomial. Esse algoritmo constrói uma árvore de Steiner k-restrita ótima para a
instância do problema STO e um inteiro positivo k. O problema da árvore de Steiner k-restrita
que respeita uma ordenação é então estabelecido na classe de complexidade PO.

A técnica de programação dinâmica é incorporada no algoritmo para construção da árvore
de Steiner k-restrita de custo mínimo para a instância G , c, R, o- e k. Qualquer árvore de Steiner
k-restrita T que respeita a pode ser decomposta de uma das seguintes maneiras. Na primeira
delas, a árvore T pode ser subdividida em duas subárvores T] e T2 tais que, para algum L
1 < L < IR , a subárvore T] contém os terminais r.. , ra:, . . ., ra:, enquanto a árvore Tz contém
os terminais r.., r... . , . . , r.i. . Veja a figura 4.8 para uma ilustração. O custo da árvore T éa
soma dos custos de TI e Tz. Na segunda maneira, a árvore T contém uma subárvore k-restrita
T' conectando K terminais em R, para algum K, 2 « K < k. Em particular, os terminais ra.
e ral.l são conectados por T'. Os K vértices conectados por T' subdividem os terminais em
K -- ] intervalos. Coada intervalo l tem um início e um fim decotados por ci e./'í' Cada um
desses intervalos precisa ser conectado por no máximo duas subárvores conforme ilustrado na
figura 4.9. O custo de T é, neste caso, a soma do custo da árvore T' mais o custo das árvores
que conectam os terminais nos intervalos mencionados. No que segue, usamos a notação ai..i
para denotar <ai , . . . , crj>.

{]

'ra I'at. T'a.

Figura 4.8: Uma possível decomposição de uma árvore k-restrita que respeita ai..j, onde ocorre
uma subdivisão dos terminais em um índice t.

Para decidir qual das duas maneiras T pode ser decomposta, basta determinarmos o maior
índice i para o qual o vértice r.. atinge, na árvore T, o vértice r.: através de caminhos que
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Figura 4.9: Uma outra possível decomposição de uma árvore k-restrita que respeita ai..l, onde
uma componente k-restrita é conectada a K terminais.

usam somente vértices de Steiner como vértices internos. Se i< IR , T pode ser decomposta da
primeira maneira. Caso contrário, a decomposição pode ser feita da segunda maneira.

Podemos definir agora o valor de uma solução ótima recursivamente em termos das
soluções ótimas dos subproblemas. Seja v uma matriz de programação dinâmica, tal que
cada posição (i, jl de v contém o custo da árvore de Steiner k-restrita ótima para os terminais
<r.. , . . . , ra, > que respeita ai..j. Seja Q o conjunto de subconjuntos de índices de R de cardina-
lidade pelo menos 2 e no máximo k. Para cada q c Q, seja T. uma árvore de Steiner k-restrita
ótima que respeita cr restrita a q. Cada q em Q subdivide os terminais num conjunto de in-
tervalos =Jq, sendo que intervalos consecutivos em Jq se interceptam nos elementos de R com
índices em q. Temos então que

0,

clr..r.,).
l mj11tvji, tl + vll,jl},

min

u'8l'''-'' .i... .'«-.-.: ' ,"*-,',»l

j

v [j,. j]

j > i+ 2

TEOREMA 4.8 H,Hn7zz{/íz de/inída pízra v]i, j], 1 < i$ i < RI, compilfa correfamenfe o clzsfo í/e lzr/za
árvore de Steiner k-restrita ótinta que respeita ai..i pára unia ittstâtlcia G , c , R , a e k do ploblenta kS'TO.

PKOVA. Na fórmula são analisadas todas as possíveis decomposições das árvores de Steiner k-
restritas que respeitam ai..j. Portanto, a decomposição da árvore ótima também é examinada.
Por indução, o valor encontrado para cada uma das decomposições é ótimo, resultando na
corretude da fórmula.

U

Dada uma instância G . c. R e a do problema STO e um inteiro positivo k, podemos computar
o valor de umca árvore k-restrita ótima que respeita a através do ALGORITNTO VALORARyoRE
que capresen Lamas a seguir.
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.â.LGORITMO VALORARVORE: recebe um grato completo G, uma função custo c: EC -"} €1P> nas
arestas de G satisfazendo a desigualdade triangular, um conjunto R Ç VC de terminais, uma
permutação a de {l , . . . , IRj} e um inteiro positivo k, e devolve uma árvore de Steiner k-restrita
ótima para G , c e R que respeita cí.
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16:
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19:

20:
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22:

23:

24

25:

26

27:

28
29:

30

3]
32

Seja Q o conjunto de subconjuntos de R de cardinalidade pelo menos 2 e no máximo k
para cada q em Q faça

Construa uma árvore K-restrita ótima Tq que respeita o restrita a q, para algum 2 < K « k
para i {--- l até IRI l:aça

para j F i até IRI faça
se i = j então

vli, jl h. o
senão

se i. + ] = j então

vli, jl (-- clr... ra.. )
senão

vli, jl <--- +oo

para rl H 2 até IRI faça
para i F l até R -- Tt + l faça

j e-- i + TI -- l

ml h- +oo
para L F i + l até j -- l faça

se vF], L] + v]], j] < m] então
ml (--- v]i, L] + v]], j]

m2 ç--- +oo
para cada q em Q faça

m3 H cjT.)
para cada intervalo l em Jq faça

}'n4 (-- +(x)
para t F" ci até/i -- l faça

se v]cÍ , L] + vll + 1 ,./[1 < m4 então

m4 e- v]ci, L] + v]] + ] ,/[]
m.3< m.3+ m.4
se Tn3 < Trt2 então

m2 { m.3
vli, jl F mina rnl , n'12}

Devolva vll , R l e pare



4.2 UMA Pk-APROXIMAÇÃO PAJ<A O PROBLEMA STO 7]

Pelo teorema 4.8, o ALGORiTMO VALORARvoRE implemente o cálculo da fórmula vll , IR l
que contém o custo de uma árvore de Steiner k-restrita ótima que respeita a, para uma instância
G , c, R, a e k do problema ISTO. Por simple.s inspeção, sabemos que o tempo de execução do
ALCORiTMO VALORARVORE é O(ISlk+l + jR k+l), onde S é o conjunto de vértices de Steiner de
G, isto é S :;: Vc \ R. Como R U S :: VG temos então que o tempo de execução do ALGORiTMO
VALQRARvoRE é O(IVGl2k+2). Clamo k é uma constante, o algoritmo é polinomial no tamanho
da entrada. Dessa forma, o problema kSTO está na classe PO.

COKOLÁKi0 4.9 0 proa/ema kSTO esfã }zíz c/asse de como/exfdade PO

.\lém disso, o ALGORITMO VALORARvoRE é polinomial para todo k fixo e portanto o pro
blema STO está na classe PTAS. ' ' '

CoKOLÁKi0 4.10 0 ALCOnrTMO VALORÁRvoRE é ilha jl
STO, onde k :: 2r + S. 0 < s < 2' e

-+ tV)-aproximação para o problertta

:" ' ;ãÍ:=
Portanto, o problema STC) está na classe de complexidade PIAS.

2' -+ s
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Capítulo 5

Conclusão

Neste trabalho propomos algoritmos de aproximação, e também um algoritmo polinomial,
para algumas restrições do problema de Steiner em grafos. Nesse problema geral, dados um
grato completo com custos nas arestas satisfazendo a desigualdade triangular e um subcon-
junto dos vértices do grato, chamado de conjunto dos terminais, queremos encontrar uma
árvore de Steiner de custo mínimo.

O problema de Steiner dos terminais folhas, ou problema TST, é uma restrição do problema
de Steiner em grifos onde queremos encontrar uma árvore de Steiner de custo mínimo ta] que
todos terminais sejam folhas. Mostramos no capítulo 2 que o problema TST é APX-completo e
propomos dois algoritmos de aproximação: o ALGORiVMO TERMINAL- apresentado na seção 2.2
com razão de aproximação ct = minÍcxi , CQ}, onde

«. - l + !91QIJ],
/ P -- b

c{2 ' 4P -- 3,

e o ALGORITMO TERMINALI' apresentado na seção 2.3 com razão de aproximação

«*-:- (Ü).
supondo que um algoritmo de aproximação de tempo polinomial obtém uma razão de
aproximação p < 2 para o problema de Steiner em grifos. Como o melhor algoritmo de
aproximação para o problema de Steiner em grifos, o algoritmo proposto por Robins & Ze-
likovsky (2000), estabelece p - 1 + jln 31/2 < 1,55, temos então que o ALGORiTMO TERMINAL, é
uma 2, 76-aproximação e o ALGORiTMO TKKMINAL* é uma 2,52-aproximação para o problema
de Steiner dos terminais folhas.

No capítulo 3 tratamos do problema TSTT.2, o problema de Steiner dos terminais folhas
com restrição para os custos das arestas, onde os custos são l ou 2. Mostramos que o problema
TSTI,z é APX-completo e apresentamos o ALGORITMO TERMINALI .z, unia 1 7/12-aproximação
para esse problema.
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Finalmente, no capítulo 4, trabalhamos com o problema de Steiner em gratos com uma
ordenação para suas folhas, denominado problema STO. Focalizamos então o problema da
árvore k-restrita com uma ordenação para suas folhas, chamado de problema ISTO. Inicial-
mente, mostramos que a razão k-Steiner definida para os problemas STO e kSTO tem o mesmo
valor da razão k-Steiner defina por Borchers & Du (1997). Em seguida, utilizamos a técnica de
programação dinâmica para propor um algoritmo excito para o problema kSTO e mostramos
que esse algoritmo é um esquema da aproximação polinomial para o problema STO. Ou seja,
mostramos que o ALGORTTMO VALERÁ.RVORE apresentado na seção 4.2 soluciona exatamente
o problema kSTO e é uma pK-aproximação para o problema STO.

Um resumo dos resultados anteriores para os problemas acima mencionados e dos resulta-
dos obtidos neste trabalho segue abaixo.

APX-completo

APX-completo

Sobre o problema TST, podemos pensar ainda na determinação da razão de aproximação
do ALGORITMO TERMINAL'', por acreditar que essa análise pode ser melhorada. Podemos pen-
sar também em extensões do problema TSTI,Z, como o problema TSTI .d, onde os custos das
arestas são l ou d (Halldórson et al., 1998), ou o problema TSTi.j, onde os custos das ares-
tas são i ou j, ou ainda prob]ema TSTli,jl, onde os custos das arestas estão no intervalo ]i, j].
Precisamos também implementar o algoritmo proposto para o problema STO, mesmo porque
seu funcionamento é bastante restritivo quando k torna-se grande. É também nossa intenção
verificar se não há a possibilidade de construir um algoritmo exato eficiente para o problema
STO, movendo-o para a classe PO, ou se conseguimos classifica-lo precisamente de acordo com
sua dificuldade. Além disso, podemos continuar utilizando outras técnicas para o desenvo!-
vimento de algoritmos de aproximação para os problemas TST, TSTI.Z e STO sempre com o
objetivo de construir algoritmos com melhores razões de aproximação.
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