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Aos pais mais maravilhosos que alguém pode ter,
João Luiz e Lúcia.



Ando devagar porque já tive pressa
e levo esse sorriso, porque já chorei demais.

Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe,
eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei,

eu nada sei.

E preciso amor pra poder pulsar,
é preciso paz pra poder sonir,
é preciso a chuva para íiorir.

Penso que cumprir a vida seja simplesmente
compreender a marcha, e ir tocando em frente

como um velho boiadeiro levando a bolada,
eu vou tocando os dias pela longa estrada eu vou,

estrada eu sou.

Todo mundo ama um dia todo mundo chora,
um dia a gente chega, no outro vai embora

Cada um de nós compõe a sua história,
e cada ser em si, carrega o dom de sei capaz,

e ser feliz

(Almir Sater e Renamo Teixeira)
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Resumo

Esta dissertação bata do método piimal-dual e de suas aplicações no projeto de algoritmos
eln otimização combinatória. Dá-se o adjetivo de primal-dual aos algoritmos que usam o
lllétodo como 'protótipo'

Vários problemas são resolvidos completa e eficientemente por algoritmos prinlal-duais.
Entretanto, para muitos problemas importantes em otimização combinatória somos força-
dos a explorar possibilidades menos ambiciosas. Entre esses algoritmos menos ambiciosos
estão os chamados algoritmos de aproximação. Nesta dissertação também é descrito como
o método primal-dual é usado no projeto de algoritmos de aproximação.

Abstract

This dissertation deals with the piimal-dual method and its applications in the designing
of algorithms for combinatorial optimization problema. Those algorithms which follow
the primam-dual framework are called primal-dual algorithms.

Many probleil-ts are solved complete and efhciently by primal-dual algorithlns. However,
for some important problems we are forced to explore less ambitious possibilities. Ap-
proximation algorithms are included indo the lesa ambitious class of algorithms. This
disseitation describes how the primam-dual method is used in designing of approximation

algorithms.
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Introdução

Diversos algoritmos utilizam de uma maneira fundamental variáveis 'duais' pala obter
iterativainente uma solução do problema 'primal' sob consideração. Entre esses algorit-
mos há aqueles em que o principal invariante é viabilidade dual. Esses são os chamados
algoritmos primal-duais l33, 341. O método húngaro proposto por Kuhn 1301, baseado no
teorema de Egerváry, para o problema do elnparelhamento máximo eln grifos bipartidos
é considerado o primeiro algoritmo primam-dual.

Há quem prefira chamar de primal-dual todo e qualquer algoritmo em que variáveis
duais têm um papel importante. A nossa intenção com esta dissertação não é fazer
taxonomia de algoritmos, mas sim o estudo de seus invariantes e dos seus ingredientes que

são explorados sob medida para cada problema.

Ein 1956, Dantzig, Ford e F\llkerson j101 apresentaram o método primal-dual para
programação linear como ulBa generalização de métodos desenvolvidos para problemas
de fluxos em redes e de transporte. Curiosamente, parece que, o método primal-dual foi
concebido no contexto particular de otimização combinatória e depois foi levado para o
contexto mais geral de programação linear.

O método primal-dual fornece um processo através do qual un) problema de otimi-
zação pode ser transformado en-l problemas de viabilidade potencialmente mais simples;
os chamados problemas restritos. Ein aplicações do método em otimização combinatória,
os problemas mais simples produzidos são muitas vezes problemas combinatórios para os
quais são conhecidos algoritmos eficientes. Em princípio, se um problema de otimização
combinatória pode ser descrito através de um sistema de desigualdades lineares, então o
método pode ser aplicado no projeto de um algoritmo coinbinatório.

Vários problemas são resolvidos completa e eficientemente por algoritmos primal-duais.

l
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Entretanto, para muitos problemas importantes ein otimização combinatória somos for-
çados a exploram possibilidades menos ambiciosas. Esses são os chamados problemas NP-
difíceis e, a ]nenos que a conjectura conhecida pelo rótulo "P = NP?'' seja verdadeira, não

existem algoiitmos eficientes para resolvê-los. Pesquisadores üni otimização combinatória
têm desenvolvido muitas técnicas para lidar com problemas NP-difíceis. Pode-se divi-
dir essas técnicas em pelo menos duas classes. A primeira classe contém algoritinos não
eficientes que encontram soluções para todas as instâncias e a segunda classe contém algo-
ritmos eficientes que encontram 'bons' candidatos a solução. Algoritmos de aproximação
fazem parte da segunda classe, pois são algoritmos eficientes que encontram candidatos a
solução junto com um certo 'certificado de qualidade'

Nesta dissertação é descrito como o método primam-dual pode ser adaptado para proje-

tar algoiitmos de aproximação. A essa adaptação do método é dado o nome de método de
aproximação primal-dual. O primeiro algoiitmo de aproximação primal-dual é o algoiitmo

de Bar-Yehuda e Even l51 para o problema da cobertura mínima por vértices 1261.

O ponto de partida desta dissertação foi o capítulo 5 do livro de Fernandes, Miyazawa,
Cerioli e FeofiloR j181. Neste capítulo, os autores procuraram apresentar o método de
aproximação primal-dual como um arcabouço em que diversos algoritn-Los de aproximação
se encaixam. Esta dissertação é o resultado de uma modesta tentativa de expandir aquele
capítulo, através do estudo de algoritinos piimal-duais, a determinação dos seus invariantes

e a compreensão das suas sutilezas. Tentou-se seguir o 'manual primal-dual' para projeto
de algoritlnos passo a passo, de uma maneira sistemática.

Os problemas e algoritmos selecionados para fazer parte desta dissertação foram esco-
lhidos de acordo com os seu ingredientes principais.

O primeiro capítulo contém a maior parte das notações, conceitos e definições que são
usados ao longo desta dissertação. Em seguida, no capítulo 2, os métodos primal-dual
e de aproximação prinaal-dual são apresentados. No capítulo 3 é descrita a aplicação do
método primal-dual ao problema do fluxo máximo que, por definição, é um problema de
programação linear. O capítulo 4 trata do problema do caminho mínimo, que ê um exmplo
de problema de programação inteira completamente resolvido pelo método primal-dual.
Em seguida, no capítulo 5, é mostrado que o método guloso pode ser enxertado como
uma aplicação do método primal dual, aqui, um ingrediente novo é o fato de apesar do
problema dual possuir um número exponencial de variáveis, tal problema é eficientemente
resolvido pelo método. O problema da transversal mínima serve como protótipo de vários

problemas em otimização combinatória, dentre eles, alguns problemas NP-difíceis. Um
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algoritmo clássico de aproximação primal-dual para o problema da transversal mínima
é visto no capítulo 6. Ainda nesse mesmo capítulo, uma particularização do problema é
considerada em detalhes: o problema da cobertura mínima por vértices. Recentemente um

problema que tem atraído a atenção dos pesquisadores da área é o problema da localização
de instalações. O capítulo 7 contém un] algoritmo de aproximação primal-dual para este
problema. Finalmente, no capítulo 8, relatamos nossas conclusões, frustrações e possíveis
trabalhos futuros.





CAPÍTULO I

Preliminares

Neste capítulo apresentamos a notação e as definições básicas que serão usadas ao
longo desta dissertação.

1.1 Notação básica

O conjunto dos números inteiros é denotado por Z e o conjunto dos números inteiros
não-negativos é denotado por Z z Denota-se ainda o conjunto dos números racionais por

(Q, e por Qz os números racionais não negativos.

É escrito que S é uma parte de um conjunto y significando que S é uln subconjunto
de V

1.2 Teoria dos gratos

Gratos, subgrafos e grifos bipartidos

Uln grato é ulB par (y. -E) onde y é um conjunto finito e E é um conjunto de pares
não-ordenados de elementos de V. Os elementos de V são chamados vértices e os de -E

são arestas. Se uu é uma aresta, os vértices u e u são as pontas da atesta, e dizemos que

u é adjacente a u.

Uln grifo (V', .E') é subgrafo de um grafo (y. -E) se y' Ç V e -D' Ç .8. Se uma das

inclusões é própria, (V', -E') é subgrafo próprio de (y. -B). Se y' = V, dizemos que (y', .E')
ê um subgrafo gerador de (y. .E).

5



6 1.2. Teoria dos gratos

Dizentos que (V', -E') é um subgrafo induzido de (y. E) se .B' é o conjunto de todas

as giestas de (y, -B) (lue têm ambos os extremos em V'

Um grato bipartido é um grafo junto com uma bipartição de seus vértices tal que
cada aresta tem suas pontas em partes distintas. Um grato bipartido completo é um
grafo bipartido em que cada dois vértices em partes diferentes são adjacentes.

Gratos conexos e árvores

Sejam C/, W partes de y e X uma parte de .D. É denotado por õx(U, W) o conjunto de

arestas em X com uma ponta em U e outra ponta ein W. Se W :: y \ U, então será usada
a abreviação õx(U) significando õx(U, W). Quando X = .D escrevemos simplesmente
.5(U, W). Se C/ contém apenas um vértice u, denota-se 5({u}) por simplesmente õ(u).
Chama-se de grau de um vértice u o valor lõ(u)l. Se u está em y, então I'x(u) éo
co«ju«to {« C }' : u« C X} e I'x(P) é o co«j-to U..« I'x(u).

Uin grato (y. .B) é conexo se e somente se õ(X) :# 0, para toda parte X C V: Um
componente é qualquer subgrafo conexo inaxinlal de (V. .E).

Uln passeio num grifo (V. .E) é qualquer seqüência da forma

<«.,«:,":, . . , «.,««> (1.1)

onde uo, . . . ,uk são vértices, ai, . . . ,ax; são arestas e, para cada {, cb é a aresta ui-iui-

Uma trilha é um passeio sem arestas repetidas. Um ciclo é uma trilha fechada com pelo
menos três arestas.

Uma floresta ê um grifo gemi ciclos. Se F' = (y.-D) é uma floresta, então IZI =
IVI -- c(-F), onde c(-F) corresponde ao número de componentes de F. Uma árvore é uma
floresta conexo.

Gratos dirigidos

Um grato dirigido é um objeto da forma (y. .4), onde V é uin conjunto finito e Á é
um conjunto de pares ordenados de elementos de }''

Os elementos de V são chamados vértices e os elementos de .4 são chamados arcos.

Para cada arco (&,u), o vértice u representa a ponta inicial e o vértice u representa a
ponta final de (u,u). Um arco (u, u) também é denotado por uu.
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Para qualquer parte U de y denota-se por (5+(U) o conjunto de todos os arcos wu
tais que u está em U e u está eln }'' \ U e por õ (U) o conjunto õ+(V \ U). Se U
contém apenas um vértice u, denota-se ó+({u}) por simplesmente õ+(u) e õ ({u}) por
simplesmente õ (u)

Um passeio num grato dirigido (y. .A) é qualquer seqüência da forma

<«o, a:, ": , . . . , a*, «.> (1.2)

onde uo, . . .,uk são vértices, ai, . . ,aÊ são arcos e, para cada {, ai é o arco uí iu{. O
vértice uo é o início do passeio e o uk é seu término. Um passeio é fechado se ux; = uo e
aberto ein caso contrário. Ulll passeio não-dirigido é uma seqüência como (1.2) onde,
para cada {, ai é o arco uÍ-lu{ ou o arco vivi.i. Uma trilha é uin passeio sem arcos
repetidos. Um ciclo é uma trilha fechada com pelo menos três arcos.

Uin caminho é um passeio sem vértices repetidos. Um caminho não-dirigido é um
passeio não-dirigido sem vértices repetidos. Diz-se que um arco uu é um arco direto de
um caminho não-dirigido P se uu está ein P, e uu é un-l arco reverso de P se o arco üu
está, em J-'

Um vértice u é acessível a partir de um vértice u se existe um caminho de u a u

1.3 Vetores e matrizes

As notações descritas nessa seção foram extraídas do livro de FeofiloR j161

Vetores e vetores característicos

Um vetor é uma função que leva um conjunto arbitrário - o conjunto de índices
no conjunto dos números reais. Convém não presumir qualquer relação de ordem sobre o
conjunto de índices.

Se z é um vetou indexado poi um conjunto .M, denotado por ax, e n é um elemento
de N, então zlnl denota o componente n de z, isto é, o valor da função z em n. Se Q é
uma parte de N, então zlQI denota a restrição de z a Q, ou seja, o vetor cujo componente

q é alça para cada q em Q. Note a distinção entre zlnl e zltnll: o primeiro é um número,
enquanto o segundo é um vetou (com ilm componente). Denota-se ainda por z(C?) a soma

dos componentes de zlQI, ou seja, z(Q) = )ll:ç.Qrlql. Se (7 é uin conjunto, denotamos
poi C'-vetor unl vedor com cada componente em C'.



8 1.3. Vetores e matrizes

Se z é um vetou e À é um número, então Àz é o vetor que se obtém mediante mul-
tiplicação de cada componente de g por À. Analogamente , z/À é o vetou que se obtém
dividindo poi À cada cotnponente de z.

Para quaisquer dois vetoies z e 3/ indexados por uin mesmo conjunto .N, o produto
de z por y é o número

>l: «l«lylnl,

que denotaremos por z3/.

Define-se vetar característico XQ colho um vetor indexado por N tal que Xl€1 ü: l,
se { está em Q, e Xilãl = 0, se { não está em Q para todo { em -N e Q parte de .N

Matrizes

Um matriz é uma função que leva o produto cartesiano de dois conjunto finitos no
conjunto dos nún-leres reais. Novamente., convém não presumir qualquer relação de ordem
sobre o conjunto de índices.

Se uma matriz .A tem domínio .ÍW x N, diz-se que M é o conjunto de índices de linhas e

N é o conjunto de índices de colunas de .A. Diz-se tan-tbém que .4 é tuna matriz indexada
por M X ]V, e denota-se por ÁMxJV.

Se m e n são elementos de M e .V respectivamente então .4lm,nl denota o com-
ponente m,n de .A, ou seja, o valor de .4 eln m,n. Se P e Q são partes de M e -N
respectivamente, então ..4lP,QI é a restrição de .A a P x Q. Usaremos a abreviatura
.AIP,l para ÁIP,XI e a abreviatura .41,QI para 'alw,c?l. Se m é um elemento de M
então .4lm, QI é o vedor indexado por Q cujo componente q é .4jm, çl pala todo q em Q.
Usaren-tos a abreviatura .Ajm,l para .Ajm, .MI e diremos que este vedor é a linha m de .4.

Analogamente, para qualquer parte P de JI/ e qualquer elemento n de .M, a expressão
.4lP,nl denota o vetor cujo componente p é .4b,nl para cada p em P. Usaremos a
abreviatura .AI, nl para .4lM,nl e diremos que este vetar é a coluna n de .A.

Se .4 é uma lnatiiz e À é um número, então À.4 é a matriz que se obtém quando
cada componente de .A é multiplicado por À. Analogamente, .,4/À é o vedor que se obtém
dividindo cada componente de .4 poi À.

Para qualquer matriz .A indexada por M x Ar e qualquer vetou z indexado por .í\r, o
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produto de .4 por z é o vetor .Az definido pela expressão

(.A«)jml

para cada n en] .ÍV. E fácil verificar que, para qualquer parte P de .M e qualquer parte Q
de N,

(.A«)IPI in e (Z/.4)IQI / 1, QI.

A propriedade associativa também é válida, ou seja

y(.4z)

1.4 Problemas de otimização

As definições aqui descritas foram retiradas do livro de Fernandes, Miyazawa, Cerioli
e FeoÊloff j181.

Um problema de otimização possui basicamente os seguintes ingredientes: um conjunto
de instâncias:, um conjunto sol(/) de candidatos a solução para cada instância J, e
uma função que atribui uln número val(S) a cada candidato a solução $ que é o valor
de S. Quando o conjunto sol(-r) das soluções viáveis associado a uma instância / é vazio,
dizemos que a instância é inviável; caso contrário, a instância ê viável.

Um problema de minimização está interessado em candidatos a solução de valor mí-
nin-LO, enquanto um problema de maximização está interessado nos candidatos a solução
de valor máximo. Quando uma dessas condições - mínimo ou máximo - está subenten-
dida, dizemos simplesmente valor ótimo e problema de otimização. Uln candidato a
solução cujo valor é ótimo é chamado de solução. O valor de qualquer das soluções de
un-la instância / será denotado por opt(]). Portanto,

OPt(/)

onde S* é uma solução de .r. É claro que esse número só está definido se a instancia / é
viável.

'usaremos o termo 'instancia' como a tradução do termo em inglês instante, apesar de em português
este não ter o mesmo significado.
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1.5 Algoritmos de aproximação

As notações descritas nessa seção foram extraídas do livro de Fernandes, Miyazawa,
Ceiioli e FeofiloK j181.

Considere um problema de otimização ein que val(S) ? 0 para todo candidato a solução

S de qualquer instância do problema. Seja Á um algoritmo que, para toda instancia
viável / do problema, devolve um candidato a solução .A(/) de /. Se o problema é de
minimização e

«1(..4(-r)) $ aoPt(-r) (1.3)

para toda instância /, dizemos que .A é uma cv-aproximação para o problema. O favor
cl é um número que pode depender de -r. Dizemos que Q é uma razão de aproximação
do algoritmo. E claro que a ? 1, uma vez que o problema é de minimização. No caso de
problema de maximização, basta refazer a definição com

val(..4(.r)) 2 aopt(/)

no lugar de 113. É claro que nesse caso 0 < a 5; 1. Um algoritmo de aproximação é
uma a-aproximação para algum cv. Uma l-aproximação para uin problema de otimização
é um algoritmo exala para o problema.

A cada instância / de um dado problema está associado um número natural </> que
chamamos tamanho da instância. Um algoiitmo -A para o problema é polinomial se
existe um polinõlnio p tal que o consumo de tempo do algoritmo é limitado por p(<-r>)
para cada instância .r. O conceito de algoiitlno polinomial deve ser entendido como
uma formalização da ideia de algoritmo eficiente. Se um problema é NP-difícil então é
improvável que exista uln algoritlno polinomial excito para o problema.

Sob a hipótese de P # NP, temos que limiar de aproximação de um problema
de minimização é o maior limitante inferior de todos os c! para os quais existe uma a-
aproximação polinomial pala o problema. No caso de problema de maximização, limiar
de aproximação de um problema é o menor linlitante inferior. Se P = NP, o limiar de
aproximação de todos os problen-Las en:l NP é l.

1.6 Linguagem algorítmica e invariantes

A linguagem algorítinica adorada nesta dissertação é a de FeofiloR jlS, 161. Abaixo
encontra-se um exemplo onde esta notação é utilizada.
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ALconlTMO BUSCA SEQÜENcIAI,.(n, u, z) Recebe um inteiro positivo n, uln
vedor de números inteiros ul0..n lje un] inteiro # e devolve Tnun se existe
um índice { ein lO..n -- ll tal que ulil :: aç, e, eln caso contrário, devolve rALsn.

O algoritmo é iterativo e no início de cada iteração tem-se uin inteiro { em lO..nl. No
início da primeira iteração { :: 0.

ndn i+prnrãn rnneia+n nn cncnlin+nWYWV vvxxuAvvv xxv Hw{)UAxxvvn

Caso l nZ

Devolva ]i'ALSE e pare

Caso 2: { < n

Caso 2A: ul€1 :: z.
Devolva TRUE e pare

Caso 2B: ul€1 :# z
{' := á + l.

Comece uma nova iteração com {' no papel de {. l

A ordem eln que os casos são enunciados é irrelevante: em cada iteração, qualquer uin
dos casos aplicáveis pode ser executado. Os casos podem não ser mutuamente exclusivos,
e a definição de uln caso não supõe implicitamente que os demais não se aplicam. São
utilizadas ainda expressões como "Escolha unl á em jl..nl", quando não faz diferença
qual o valor escolhido. Portanto, a descrição de um algoritmo não é completamente
determinística.

A correção dos algoritmos descritos nesta dissertação baseia-se em demonstrações da
validade de invariantes. Estes invariantes são afirmações envolvendo objetos mantidos

pelo algoritmo que são válidos no início de cada iteração. Exemplos de invariantes para o
algoritmo descrito acima são:

(il) d é -«n «lo: em lO..n

(i2) para todo .j em lO..{ 11, vale que t;l.jl # #
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Deve-se demonstrar que os invariantes valem no início de cada iteraçãol não faremos
isto para o presente exemplo.

Invariantes nos ajudam-n a entendem e demonstrar a correção de algoritmos. No exemplo
em questão vê-se facilmente que quando o algoritmo devolve Tnun, no caso 2A, ele está

correio, ou seja, existe { ein lO..n ll tal que ulíl = z. Ademais, quando á = n, do
invariante (i2), tem-se que ul.jl # g para todo .j em lO..{ -- ll = lO..n -- ll e, portanto, no

caso 1, o algoritmo corretamente devolve FAI,Sn. Finalmente, o algoritmo pára, já que em
cada iteração em que não ocorrem os casos l e 2A, o caso 2B ocorre e, portanto, o valor
de ã é acrescido de l.



CAPÍTULO 2

Manual primal-dual

Este manual se baseia ein conceitos de programação linear, tais como lema da duali-
dade, lema das folgas complementares e lema de Farkas. As etapas no desenvolvimento

de uln algoritmo primam-dual, grosseiramente falando, são:

(1) obtenção de uma relaxação linear;

(2) descrição dos problemas restritos;

(3) aplicação do método primal-dual

Nos próximos capítulos deste trabalho, onde tratamos de problemas ein otimização com
binatória, há ainda uma etapa intermediária entre (2) e (3) que é:

(4) tradução dos problemas restritos para problemas combinatórios

Os conceitos básicos de programação linear para a compreensão do método são des-
critos na próxima seção. Em seguida, relaxação linear e os problemas restritos são apre-
sentados. O método primal-dual é tratado na seção 2.4. Finalmente, nas últimas seções
deste capítulo, o método de aproximação primal-dual é tratado.

Apesar dos métodos primal-dual e de aproximação primal-dual serem descritos ein
teimou de programação linear, freqüentenaente os algoritmos obtidos não fazem uma re-
ferência explícita a algoritnlos para programação linear como o simplex.

13
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2.1 Programação linear

Neste trabalho é utilizada a notação de programação linear de FeofiloK j161. Esta seção
contém todos os conceitos de programação linear usados neste trabalho.

Programas lineares, candidatos a solução e soluções

Dada uma matriz .A indexada por M x N, uin vetor b indexado por M e um ve-
tor c indexado por /V, um problema de prograntação linear ou programa linear
(figura 2.1), denotado por P(.4, b, c) consiste eln encontrar uln vedor n indexado por N
que

n].inimize cz
sob as restrições (.4aç)l 1 ? ólil para cada { em M,

zl.jl ? 0 pala cada .j em N.

Apesar do programa linear ter sido formulado colho um problema de minimização, esta
definição inclui, implicitamente, problemas de maximização, já que minimizar cz é o
mesmo que maximizar --cn. Um candidato a solução do problema é qualquer vetor z

Z

Figura 2.1: Ilustração de um programa linear

qt-te satisfaz as restriçõesl e uma solução é qualquer candidato a solução z que minimiza
cz. O conjunto de todos os candidatos a solução do problema P(.4, b, c) é denotado por
X(.A, b). Se X(.4, b) é vazio, diz-se que o problema é inviável. Caso contrário, o problema
é viável. Dizemos que o problema é limitado se existe um número w tal que cz ? w
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para todo z eln X(.4, b); caso contrário, o problenaa é ilimitado. E claro que problemas
inviáveis e ilimitados não têm solução.

Dualidade e folgas complementares

Há uma importante re]ação de dua]idade entre programas ]ineaies. O dual do pro-
blema P(.A, b, c), denotado por D(.A, c, b) pode ser descrito assim: encontrar um vedor y
indexado por M que

maximize gb

sob as restrições (3/.4)l.jl $ cl.jl para cada .j em .M,
Z/li1 2 0 para cada { em M

O conjunto de candidatos a solução de D(.A,c,b) é denotado por y(.A,c). Ao falar de
um par dual de programas lineares é comum dizer que um deles, digamos P(.A,b,c),
é o "primal" e o outro, digamos D(.A,c,b) é o "dual". Adotada essa convenção, cada
componente de um vetou z indexado por .N é uma "variável prin-tal'' e cada componente
de um vedor 3/ indexado por M é uma "variável dual".

Z

Figura 2.2: Ilustração de um programa linear e seu dual

Existe uma relação fundamental entre os candidatos a solução de um programa linear
e os candidatos a solução de seu dual.

Lema 2.1 (da dualidade): Para todo z ein X(.A,b) e todo y e]]] y(Á, c) teJn-se
cz ? 3/b.
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Demonstração: Como z é candidato a solução de P(.A,b, c) temos que as restrições
.4z 2 b e ír ? 0 são satisfeitas. Do mesmo modo, como 3/ é candidato a solução de
D(.4,c,b) temos que as restrições Z/.A 5; c e Z/ ? 0 são também satisfeitas. Portanto
cr ? (y.4)z (.4z) ? 3/b. l

Uma conseqüência imediata do lema da dualidade é que se z está em X(.A, b) e Z/ está em
y(.4, c) e cz = Z/b então z é solução do primal e Z/ é solução do dual. A demonstração do
lema da dualidade sugere o conceito de folgas complementares. Diz-se que dois vetores

z indexado por .V e g/ indexado por .M têm folgas complementares se, para cada .j em .V
tem-se que

«l.jl (y.A)l.jl (2.i)

e, para cada i em ]W, tem-se

Z/lil (.Az)l€1 ÓIÍI (2.2)

Diz-se que # e 3/ satisfazem folgas colnplelnentares primais se vale (2.1) e diz-se que z e 3/
satisfazem folgas complementares duais se vale (2.2).

Lema 2.2 (das folgas complementares): Para todo z em X(.A,b) e todo g/ em

y(.4, c), tem-se cz = 3/Z) se e somente se z e 3/ têm ÉoJgas como/emelltares prímais
e duais.

Demonstração: A demonstração do lema da dualidade deixa claro que cz = yb se e
se:nente se cz = (3/.A)z e y(Áz) = yZ,. Mas c:" = (3/.A)a equivale a (2.1) e Z/(.Az) = 3/b

equivale a (2.2). l

Lema de Farkas

O problema de viabilidade consiste em encontrar um vetou viável do problema
P(.4,b,c), ou seja, encontrar um elemento de X(-A,b). É claro que o problema pode
não ter solução. Para certificar a inexistência de solução, basta exibir um vetou de
inviabilidade, isto é, un] vedor © em y(.A, 0) tal (lue gb > 0.

Lema 2.3 (de Farkas): Para qua/quer sistema (.A, b, c), o conjLznto X(.4, b) é vazio
se e soillente se existe un] vetou i7 em y(.A, 0) ta] que gb > 0. 1

A demonstração do lema 2.3 pode ser vista no livro de Feofiloü j161
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1 1 Ê l l l l l l l IAIAIAIAIA

Figura 2.3: Ilustração das folgas complementares. Os # representam os componentes
não-nulos.

Lema 2.4 (da inviabilidade) : Se existe uin vetar de inviabilidade para o problema
P(..4, b, c), então P(.4, b, c) é inviável e D(.A, c, b) é inviável õu ilimitado.

Demonstração: Vamos supor que existe um par de vetores z,y tais que # está ein
X(.4, Z)) e 3/ está em y(.A, 0) e gZ) > 0. Assim, por um lado temos que

(3/.4)« $ 0,

já que y.A $ 0 e z 2 0. Por outro lado temos que

(3/.A)«

> 0,

o clue contradiz o fato de (3/-Á)z $ 0. l

O problema de viabilidade equivale ao caso em que c = 0 no problema P(.A, b, c), e esse
caso é, às vezes, col-nputacionalnlente mais simples que o caso geral.

Relaxação linear

Neste trabalho descrevemos como vários problemas de otimização são resolvidos por

algoritlllos do tipo piimal-dual. O primeiro passo no projeto de tais algoritmos é obter
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uma 'relaxação' do problema de otimização. Dizemos que unl programa linear maxlcJÇ
,'lz $ b,z ? 0} é uma relaxação linear pala um problema de maximização, se cada
candidato a solução S do problema corresponde a um único vetor viável a; do programa
linear con-l val(S) = cz. De maneira análoga define-se uma relaxação de um problema de
minimização. Suponha que o programa linear maxtcz : .4z 5; b,z ? 0} é uma relaxação
de um probleilla de maximização e que sol(/) é o conjunto de candidatos a solução para
a instância / desse problema. Então é evidente que

maxlc« : .A« $ b, « 2 0} $ "1(S*),

onde S* é uma solução de -r

2.3 Problemas restritos

O problema restrito primal, denotado por RP, consiste no seguinte

PROBLEMA RP(.A, b, c, 3/) Dados uma matriz .A indexada por M x .V, um
vedor b indexado por .A4, um vedor c indexado por .N e um vetor 3/ em y(.4, c),
encontrar um vedor g indexado por N que tem folgas complementares às de Z/.

O problema RP é um problema de viabilidade, como pode ser visto a seguir. Note que a
condição (2.1) é equivalente a

(Z/.A)l.jl < clÍ.jl ::> zl.jl = 0

e (2.2) é equivalente a
Z/lil ? 0 :::> (.Az)lil = Ólil.

Defi- -r(z/) := {{ c .M : Z/lil = 0} e J(Á,c,3/) := {.j C N : (Z/.4)l.jl = clll}. Escrever:os
J(y) como abreviação de J(.A, c, Z/), supondo que a matriz .4 e o vedor b estão implícitos.
Não é difícil ver que um vedor z tem folgas complementares às de g/ se e son-tente se é
solução do problema de viabilidade:

(.Az)lál ? ólíl para cada { en, /(3/),

(.Az)lÍI = óll paracada { e-: Mv(3/),
zl.jl ? 0 para cada .j em J(3/),

rl.jl = 0 para cada .j em N\ J(3/)

Já o problema restrito dual, denotado por RD, é descrito abaixo
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PROBLEMA RD(.A, b,c, Z/). Dados uma matriz .A indexada poi M x N, uill
vetor b indexado por M, um vedor c indexado por /V e unl vedor y em y(.4, c),
encontrar «]n vedor 3/' em y( 4, c) tal que Z/'b > yb.

Suponha que g/' é solução do problema RD(.A, b, c, y). Seja g := Z/' -- g/. Como 3/'b > 3/b,
então

gb - g/)Z, = Z/'Z, - 3/Z, > 0. (2.3)

Sda .j um í"vice em J(3/) = {.j C .V : (Z/.4)l.jl = cl.jl}. Como 3/' está em }''(A, c), e«tão,

em particular, (Z/'.A)IJI $ cl.jl. Logo,

(©.4)l.jl - g/).A)IJI (P'.A)l.jl (Z/.4)l.jl $ cl.jl 'l.jl 0 (2.4)

Considere agora { em /(3/) = ({ C M : Z/líl = 0}. Tem-se que y'lál ? 0, pois g' está em

y(.4, c). Assim,

olál - 3/)líj - z/lá1 2 0. (2.s)

De(2.3),(2.4) e(2.5), conclui-se que g é solução de

gb > O,
(©.4)l.ÍI 5; 0 para cada .j em J(g/),

Oli1 2 0 para cada { em ](y).
(2.6)

Reciprocamente, pode-se veriâcar que se © é solução de (2.6), então existe uin número 0
positivo, tal que 3/' := g/ + g é solução do problema RD(.A, b, c, y). Portanto o problema
RD(.A, b, c, y) é equivalente ao probletna de viabilidade (2.6). O problema restrito primal
e o problema restrito dual são duais no seguinte sentido. Vale uma, e apenas uma, das
t»xxx xxAç4yv vbJ a

(i) existe r solução do problema restrito piimal, ou

(ii) existe g solução do problema restrito dual

Pelo lema da inviabilidade 2.4, (i) e (ii) não podem ocorrer simultaneamente, já que toda
solução do problema restrito primal é candidato a solução de P(-A, ó, c) e toda solução do
problema restrito dual é um vetou de inviabilidade para P(.4,b, c). Já o fato de que um
entre (i) e (ii) ocorre é conseqüência do lema de Farkas 2.3.
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2.4 Método primal-dual 

O método primal-dual resolve o par de problemas P(A, b, e) e D(A, e, b) . A idéia geral 

do método primal-dual é a seguinte. Trata-se de um método iterativo que a partir de 

um vetor y dual viável, no início de cada iteração, tenta encontrar um vetor x primal 

viável que tenha folgas complementares em relação a y. Se um tal vetor é encontrado, 

0 
método pára e os vetores x e y são declarados como soluções do primal e do dual, 

respectivamente. Sempre que um tal vetor x não existe, o vetor y é modificado obtendo 

um novo vetor y' e uma nova iteração é iniciada com y' no papel de y. O problema em 

cada iteração é como: (1) dado um vetor Y dual viável obter um vetor x primai viável 

satisfazendo folgas complementares às de y; e (2) modificar o vetor y dual viável se um tal 

vetor x primai viável não for encontrado. No contexto geral de programação linear estes 

problemas (1) e (2) se reduzem a outros problemas de programação linear que geralmente 

são mais 'simples' que o problema original. O problema (1) é o problema restrito primai 

e o problema (2) é o problema restrito dual. 

Descrição do método 

Sejam M e N conjuntos finitos de índices. Seja A uma matriz cuj as linhas e colunas 

são indexadas por M e N respectivamente. Sejam ainda b um vetor indexado por M e 

e um vetor indexado por N . Considere o programa linear P(A, b, e), que chamamos de 

primai: encontrar um vetor x indexado por N que 

minimize ex 

sob as restrições (Ax )[i] > b[i] 
x[j] > O 

para cada i em M, 

para cada j em N . 

O dual D(A, e, b) do problema P(A, b, e) consiste em encontrar um vetor y indexado por 

M que 

maximize yb 

sob as restrições (yA)[j] < c[j] para cada j em N , 
y[i] > o para cada i em M. 

O método primai-dual se apóia nos lemas da dualidade 2.1 e das fo lgas complementares 2.2. 

MÉTODO PRIMAL-DUAL(A,b,c) . Recebe uma matriz A com as linhas in

dexadas por Jvl e as colunas indexadas por N, um vetor b indexado por NI 
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e um vetor c indexado por .V tais que y(.A, c) é não-vazio e devolve um, e
apenas um, dos seguintes pares de vetores. (1) um vedor z solução do primal
e um vetor y solução do dual; ou (2) um vedor g/ em y(.4, c) e um vetou de
inviabilidade primam i7.

Cada iteração do método inicia com um vedor y dual viá;vel. Na primeira iteração, 3/ é
um elemento qualquer de y(..4,c). Sejam /(y) := { c M : Z/l€1 = 0} e J(g/) := {.j c

.V : (Z/.4)l.jl = cl.jl}. Considere o problema restrito primal RP(.4, b, Z/) o problema restrito
primal que consiste em encontrar unl vedor z indexado por N tal que

(.Aaç)lil ? ól l para cada { en: /(Z/),

(.4z)lil = óll paracadaí em M\](g/),
zl.j1 2 0 para cada .j em J(y),
=l.jl = 0 paracada.j em.V\J(Z/).

Cada iteração consiste em:

Caso 1: 0 problema RP(Á, b,y) é viável.

Seja z um vedor solução do problema restrito primam. Devolva z e 3/ e pare

Caso 2: O problema RP(.4, b, 3/) é inviável.

Seja RD(.A, b, c, y) o problen-ta restrito dual que consiste em encontrar um vedor g
indexado por -M tal que

gb > O,
(P.A)l.jl $ 0 para cada.j em J(3/),

glãl ? 0 para cada { em /(Z/).

Seja g uma solução do problema RD(.A,b,c,g/). Seja 0 o maior número tal que
g/' : y + 0g está em }'(Á, c).

Caso 2A: a = (x).

Devolva 3/ e © e pare

Caso 2B: 0 < oo.

Comece uma nova iteração com 3/' no papel de g/. l

O método reduz o problema primal ao problema restrito primal e ao problema restrito
dual que são mais simples que o primeiro. De fato, os problemas restritos são problemas
de viabilidade enquanto o problema piimal é um problema de otimização.
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Invariante

No início de cada iteração vale que

(pdl) (viabilidade dual) g é un] vedor dual viável

É evidente que o invariante vale no início da primeira iteração. Considere uma iteração
eln que ocorre o caso 2B. Note que 0 > 0. Não é difícil verificar que Z/' = Z/+0g é um vetor
dual viável e que portanto o invariante (pdl) vale no início da próxima iteração. Observe
que 0 pode ser facilmente calculado. De fato, sejam

mini--Z/lil/yl 1 : glil < 0} e
mi«{(cl.jl -- (3/.4)l.jl)/(g.A)l.jl : .j C .M \ J(3/) e (©Á)l.jl :# 0}

Pode-se tomar 0 colho sendo o menor valor entre Ot e 02. Aqui estamos supondo que se
para cada { em M tem-se que i7lil ? 0, então 0i = oo. Analogamente, se para cada .j em
N \ J(3/) «le q«e (g.Á)l.jl ão 0,

í''nrrnrãn n pGri6ní'jn\./ vx x \J :3fwv v vxxvxv vx

Quando o método pára ele promete devolver

(i) (Caso 1) ulB par de vetores z e 3/ tal que z é solução do problema primal e Z/ é
solução do problema dual;

(ii) (Caso 2A) um par de vetores Z/ e g tal que g é um vedor dual viável e © é um vedor
de inviabilidade dual.

Suponha que o método para após a execução do caso 1. Nesta situação tem-se que z é
solução do problema restrito primam RP(.A, b, c, Z/) e, pelo invariante (pdl), 3/ é um vedor
dual viável. Assim, z está ein X(.4, b), g/ está em y(,4, c) e z e Z/ têm folgas complementares

primais e duais. Portanto, pelo lema das folgas complementares, z é solução do problema

primal e g é solução do problema dual. Suponha agora que o método pára após a execução
do caso 2A. Pelo invariante (pdl) tem-se que y é um vedor dual viável. Tem-se ainda que
y + 0g está em y(.A, c) pala todo 0 ? 0. Desta fortna, vale que

(Z/.4)l.jl + 0(P.4)l.jl $ cl.jl para cada .j em Ne
Z/lil+0i7lil ? 0 paracada{ em À/
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para todo 0 2 0, implicando

(PÁ)l.ÍI $ 0 para cada .j em N e
glí1 2 0 para cada í em M

Logo, © está em y(.A, 0). Colho i7 é solução de RD(.4, b, c, 3/), então !7 > 0. Portanto, © é

um vetor de inviabilidade primal. O teorema a seguir resume a discussão acima.

Teorema 2.5 (da correção): Se o método primam-dual pára, então eJe devo/ve

um, e apenas um, dos seguintes Fales de valores.

(1) um par de vetores =, y tal que = é solução do problema primam e U ê solução do
proa/ema dual;

(2) um par de valores y,g ta] que g/ é um vetou dua/ viável e © é um vetou de
inviabilidade dual. l

O método primal-dual pára se pudermos evitar que a parte J(y) de M do início de
casa iteração não se repita. Isto pode ser feito, por exemplo, através do uso da regra
lexicográfica de programação linear (veja, por exemplo, Feofiloü j161). É interessante que
se admitirmos, como entrada do problema, valores em R, então existem exemplos, mesmo
em otimização combinatória, em que a aplicação do método não pára l33j. Pelo menos o
método converge, apesar de que pode convergir para algo longe da solução.

Comentários

Vetar dual viável inicial

E comum que nas aplicações do método primal-dual, o vetou dual viável inicial g/
seja facilmente determinado. Em muitas aplicações, o vetor b é não-negativo e portanto
pode-se tol-nar y = 0.

Dual x Primal-dual

Da maneira como está descrito o método primal-dual, a solução do problema primal
caso exista, é completamente deternainada apenas na última iteração. Descrito dessa
ntaneira o método é mais próximo do método dual. Na verdade, uma solução z do
problema primal é, de celta forma, construída passo a passo. De fato, os conjuntos
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de índices /(3/) e J(3/) que determinam r são modificados iterativantente, com alguns
índices enfiando e outros saindo desses conjuntos. Este carátei iterativo da construção
de uma solução do problema primam é mais evidente quando consideran-tos algoritmos do
tipo primal-dual para problemas combinatórios.

Método dos gradientes

O método primal-dual pode ser encarado como uln método dos gradientes. De fato, um
vetor g solução do problema restrito dual nada mais é que uma dáreção de uiabã/ dado como

observado em Schrijver l34j. Todos os algoritmos descritos neste trabalho, determinam
em cada iteração, uma direção de viabilidade g.

Dual ascendente

Ein vários algoritlnos primal-duais, os componentes do vetou g, solução do problema
restrito dual calculado em cada iteração, são todos não-negativos. Algoritlllos que têm
esse comportamento são chamados de dual-ascendentes. Todos os algoritmos descritos
neste trabalho, exceto o do capítulo 3 (buxo IBáximo), são dual-ascendentes. Para; tais
algoritmos, se um índice { de M não está em -r(3/) no início de uma iteração em que ocorre
o caso 2B, então ã não está em /(y') no final da iteração. Grosseiramente falando, "uma
vez removido, uln índice não volta a pertencer à parte /(3/y'

2.5 Problema restrito aproximado

O método de aproximação primal-dual procura resolver em cada iteração o seguinte
problema restrito aproximado, denotado por RA:

PnOnLnMA RA(.A, b, c, 3/, 7). Dados uma matriz .4 indexada por M x ?V, um
vetor b indexado por M, um vedor c indexado por N e um vedor 3/ em y(.4, c),

encontrar uin vetor z em X(.4, b) tal que cz $ 'ryb.

Para ' = 1, o pioblellla restrito aproximado é, devido aos lemas da dualidade e das
folgas complementares, precisamente o problema restrito primal (seção 2.3).
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O problema RA é o seguinte problema de viabilidade: encontrar uin vedor z indexado
por N tal que

cr $ 'yb

(.4aç)lá1 2 óll para cada{ em JW,

rl.jl ? 0 para cada .j em .N.

Se o problema RA(.Á,b, c,g/,'y) é inviável, então ele também é inviável para ' = 1 e
portanto, pelo lema de Farkas, o problema restrito dual RD(.4, b, c, y) é viável (seção 2.3).

2.6 Método de aproximação primal-dual

Mostramos nesta seção como utilizar uma generalização do método primal-dual para
criar algoritlnos de aproximação. Essa generalização resulta no chamado método de apro-
ximação primal-dual. Considere os problemas de programação linear P(.4, b, c) e D(-A, c, b)

apresentados na seção 2.4.

A ideia do método de aproximação piimal-dual é semelhante à do método primal-dual.
O método é iterativo e no início de cada iteração temos um vedor dual viável 3/. Cada
iteração consiste na procura por um vedor g primal viável com uma 'certa' estrutura e de
valor 'suficientemente' próximo do valor de uma solução. Se um tal vetor # é encontrado,
o método pára devolvendo o candidato a solução n e o vedor dual viável Z/, cujo valor
é um limitante para o valor da solução e será usado colho certificado para a razão de
aproximação. Se um tal vedor primal viável não é encontrado, uma solução do problema
restrito dual nos fornece uma maneira de inodificarlnos o vedor y obtendo assim um novo
vedor g/' dual viável, que é um melhor candidato a solução do problema dual, e começa-se
uma nova iteração con:l y' no papel de g.

Descrição do método

l\MÉTODO DE APnoxlmAçÃo PnimAL-DUAL(.A, b, c, 7). Recebe uma ma-
triz .4 com as linhas indexadas poi M e as colunas indexadas por N, um vedor b
indexado por M, um vetor c indexado por ]V tais que y(Á, c) é não-vazio e um
nú«.ero 7 ? 1, e de«l« (1) «m «to« z em X(-4,Z,) e «n- «tor Z/ e:n }'(.A, c)
tal que cz 5; 73/b; ou (2) um vetou g/ em y(.A, c) e um vedor de inviabilidade
primal ©.
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Cada iteração do método inicia com un] vedor Z/ dual viável. Na primeira iteração, Z/ é um
elemento qualquer de y(.4, c).

Cada iteração consiste em:

Caso 1: 0 problema RA(.A, b, c, g,'y) é viável.

Seja z um vedor solução do problema restrito aproximado

Devolva z, Z/ e pare.

Caso 2: O problema RA(.A, b, c, Z/, ') é inviável.

Seja RD(.4, b, c, Z/) o problema restrito dual que consiste em encontrar uln vetor ©
indexado por M tal que

gb > O,

(g.4)l.jl $ 0 para cada.j em J(y,l),
gl€1 2 0 para cada á em -r(g/).

Seja © uma solução do problema RA(.4, b, 3/, a).

Seja 0 o maior número tal que Z/' := y + 0© está em y(.A, c)

Caso 2A: 0 = (x).

Devolva g/ e g e pare.

Caso 2B: 0 < (x).

Comece uma nova iteração com 3/' no papel de 3/. l

Se o n-método pára no caso l então temos que, claramente, z está em X(.4, b) e y está en-l
y(.A,c) e, mais ainda, cz 5; '3/b $ '3/*b, onde 3/* é solução de P(-A,b,c). Dessa forma, o
vedor g/ é um certificado de qualidade de r como candidato a solução. Por outro lado, o
vetou z certi6ca que gb ? (1/7)y*b. Se o método pára após executar o caso 2A, então o
problema P(.Á, b, c) é inviável.

Folgas aproximadas

Enl geral, nas aplicações do método de aproximação primal-dual em otimização com-
binatória, resolver diretamente o problema restrito aproximado é lulla tarefa difícil. Por
isto, muitas vezes, tenta-se resolver um problema mais simples, obtendo-se uma solução
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z do problema que tenha uma certa estrutura particular, que algumas vezes é obtida
relaxando-se as condições de folgas col-nplementares. Essas são as chamadas folgas apro-
ximadas.

Sejam a e /3 dois números tais que 0 < a 5; 1 < #, z uin vetor indexado por JV e 3/ um
vetor indexado por M. Dizemos que o par z, g/ têm folgas c!-aproximadas no primal,
se para cada .j em N

«l.jl(Z/.A) l.j1 2 acl.jl(2.7)
e dizemos que o par z, 3/ têm folgas P-aproximadas no dual, se para cada í eln M

Z/IÍI (.Az)IÍI 5; #Z,lil. (2.8)

A condição (2.7) é equivalente a

zl.jl > 0 :} (P..4)l.jl ? acl.jl

e a condição (2.8) equivale a

z/líl > o ::> (.4«)lil # l l

O lema a seguir generaliza o lema das folgas complementares

Lema 2.6 (das folgas aproximadas): Se os vetores não-negativos r e 3/ têm folgas
ci-aproximadas no primam e j3-aproximadas no dual, então clc:c $ fiUõ.

Demonstração: Em virtude das folgas aproximadas,

a.z $ (y-A)n ) $ #g/b,

onde a primeira desigualdade segue da não-negatividade de z e a segunda da não-negati-
vidade de Z/. l

Como conseqüência imediata do lema das folgas aproximadas temos que, se n está
en] X(.4,b,c) e 3/ está em y(.A,c), e o pai z,y têll-t folgas a-aproximadas no primam e
P-aproximadas no dual,então

c= $: ÇBlaàc=' e ub Z Çc-ll3)y*b.
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onde z* representa uma solução de P(.4, b, c) e y* representa ul-na solução de D(.4, c, b).

Seja g/ «-m vedor em }'(.A, c). Oefi«a -r(3/) := {í c .M : Z/líl = 0} e J(3/,a) := {.j C N

(y.A)l.jl ? acl.jl}. Pode-se veriâcar que se z é uin vedor indexado por .V tal que

(.Án)l€1 ? ól l paracada i e:n .r(Z/),

(.4«;)lál ; #ólíl para cada d eln Mv(y),
zl.j1 2 0 paracada.j em J(3/,a),
zl.jl = 0 para cada.j ein .M\J(3/,a),

(2.9)

então o par a;, y têm folgas a-aproximadas no primal e P-aproximadas no dual, e z é
solução do problema RA(.4, b, c, 3/, "r) para 'r = a/a.

Se ó e c são vetores não-negativos, então devido ao lema de Farkas, se o sistema (2.9)
é inviável, o problema restrito dual é viável.

Comentários

Algoritinos de aproximação primal-dual utilizam de uma maneira fundamental um
vedor dual viável para obter iterativamente uma solução aproximada do problema pri-
mal. Esses algoritmos têm alguns ingredientes que são explorados sob medida para :cada
problema.

Dual-ascendente

Em vários algoritmos de aproximação primal-dual presentes neste trabalho, o vetor

i7 é não-negativo. Portanto, os algoiitinos são dual-ascendentes. Além disso, os vetores
b e c são muitas vezes não-negativos. Nestes casos, o método de aproximação primal-
dual assume a forma a seguir, onde a é um número tal que 0 < a $ 1, que depende da
aplicação:

MÉ'roDO ASCENDENTE(.4, b,c,'y). Recebe uma matriz .4 com as linhas
indexadas por M e as colunas indexadas por .V, um vedor b não-negativo
indexado por .M, um vedor c não-negativo indexado por .N tais que y(.4, c) é
não-vazio e um número racional "r, e devolve um, e apenas ulll, dos seguintes
pares de vetores. (1) um vedor # candidato a solução do problema primal e um
vedor y candidato a solução do problema dual; ou (2) um vetor 3/ em y(.4, c)
e um vetor de inviabilidade primal g.
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Cada iteração do método inicia com um vedor 3/ dual viável, uma parte / de M e uma
paire J de .N. Inicialmente 3/ é um vetor não-negativo em y(.A, c), -r := {{ C .M : ylÍI = 0}

e J : N : (Z/.A)l.j1 2 acl.jl}.

Cada iteração consiste em:

Caso 1: 0 problema RA(.4, b, c, g/, 7) é viável.

Seja z um vetor solução do problema restrito primal

Devolva z e g/ e pare.

Caso 2: O problema RA(.A, b, c, y, ') é inviável.

Seja RDA(,4, b, Z/) o problema restrito dual-ascendente que consiste em encon
trai um vetou # indexado por .A/ tal que

gb > O,

(g.A)l.jl = 0 para cada .j ein J,

glil ? 0 para cada { em M

Sda g uma solução do problema RDA(.4, b, g).

Seja 0 o maior número tal que y' := Z/ + 0© está em y(.4, c).

Seja .r' := {{ c .M : g/lil > 0} e J' := {.j c .M \ J : (Z/'.A)l.jl ? acl.jl}

Comece uma nova iteração com y', J' e /' nos papéis de y, J e /

Caso 2A: 0 = (x).

Devolva Z/ e g e pare

Caso 2B: 0 < oo.

Comece uma nova iteração com y' no papel de g/. l

Note que ao final de cada iteração, /' Ç / e J' 2 J.

Em algumas aplicações do método, exige-se que a solução z para o problema res-
trito tenha unia certa esrutura particular. Isto é feito exigindo-se que z seja solução do
problema: encontrar um vetou z indexado por N tal que

(.4aç)lil ? óll paracadaiein m,

(.4z)lÍI 5; pólo para cada { ein M \-r,
rl.jl ? 0 pcara cada .j em N,

rl.jl = 0 para cada .j em N \ J

(2.10)
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Se o valor de ' é igual a /3/cl, então uma solução do problema (2.10) é solução do
problema RA(,4, b, c, 3/, ').



CAPÍTULO 3

Fluxo máximo

Vamos supor um material fluindo através de um sistema, a partir de uma origem,
onde o material é produzido, até um destino, onde o material é consumido. A origem
produz o material a uma taxa e o destino o consome nesta mesma taxa. O "fluxo" do
material em qualquer ponto do sistema é intuitivamente a taxa na qual o material se move.
Esses sistemas podem ser usados para modelar água fluindo eln canais, corrente em redes
elétricas, informações em redes de comunicação, entre outros. Chama-se de condutor o
canal por onde o material deve passar. Cada condutor possui uma capacidade que indica
a taxa máxima na qual o material pode fluir através do condutor, como por exemplo 200
litros de água por hora através de um canal ou 20 amperes de corrente elétrica através
de um fio. Chama-se de vértice o encontro de condutores. A taxa em que um material
entra ein ttm vértice é igual à taxa em que o material deixa o vértice. Esta propriedade é
chamada de "conservação do fluxo"

O problema de fluxo máximo, em linhas gerais, consiste em determinar qual é a maior
taxa na qual ttm material pode ser transportado em um sistema, da origem ao destino,
sem violar as restrições de capacidade do condutor.

Considere, por exemplo, a seguinte versão do problema. Suponha que uma fábrica
está situada na cidade s e um depósito de mercadorias está localizado na cidade t. Caixas

de produtos fabricados em s devem ser transportadas a t. No caminho existem algumas
cidades por onde um caininhão que faz o transporte deve passar. Tem-se ainda que uma
estrada que liga uma cidade u a uma cidade u possui um limite de carga diário, o que
restringe o número máximo de caixas que uin caminhão pode transportar nessa estrada
por dia. Essa situação está ilustrada na figura 3.1, onde cada vértice representa uma
cidade, e um arco de um vértice u a um vértice u representa uma estrada de leão única
que liga a cidade u à cidade u. Cada estrada está rotulada com sua capacidade.

31
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Figura 3.1: Ilustração do problema de transporte de mercadorias

O problema pede o número máximo de caixas que podem ser enviadas por dia de s a
t seno violar a capacidade das estudas por onde os caminhões devem passar. A figura 3
mostra uma solução para o problema ilustrado na figura 3.1. Cada estrada tem um rótulo

da forma //c, onde / indica a quantidade de caixas e c a capacidade da estrada.

Figura 3.2: Uma solução para a instância da figura 3.1. Neste exemplo o número máximo
de caixas enviadas diariamente de s a t é lO.

Ingredientes primam-duais: o problema é de programação linear, problema dual (corte
mínimo) é de programação inteira, algoritmo excito, algoritmo não é dual-ascendente.

3.1 Problema

Mais precisamente descreve-se o problema do fluxo máximo como segue.

Seja (y. .A) um grifo dirigido. Para qualquer parte U de V denota-se por (5+(U) o
conjunto de todos os arcos uu tais que u está em U e u está em V \ U e por õ (U) o
conjunto õ+(V\P). Se U contém apenas um vértice u, denota-se 5+({u}) por simplesmente
ó+(u) e .5'({u}) por simples:nente .5 (u)

Dados dois vértices distintos s e t de um grato (y, Á), um fluxo de s a t é uma função
a; de .A elll Z > que satisfaz a lei de conservação de fluxo em cada vértice distinto de s
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e t, ou seja

«(Ó+(«)) - «(Õ («)) 0 para cada u ein V \ {s, t}

O valor de « é o «úmero «(õ''(.)) -- «(õ (.)).

Seja c uma função 'capacidade' de Á em Zz. Diz-se que um buxo z de s a t é um
fluxo viável se zluul $ cluul para cada arco uu em .A.

O problema do íiuxo máximo (mazãmum ./7ow probZem), denotado por MAxF,
consiste no seguinte:

Problema MAxF (y. .4,c, s,t): Dados uin grifo dirigido (y. Á), uma capa-
cidade cluul em Zz para cada uu em -A e uln par s, t de vértices distintos de
V, encontrar um fluxo viável de s a t que tenha valor máximo.

Este capítulo faz ainda uso da seguinte terminologia. Uln caminho num grato dirigido
(y. .A) é qualquer seqüência da forma

<UO, Cll, UI , . . . , (:Ek) Uk> (3.1)

onde uo, . . . , uk são vértices distintos, ai, . . , ak são arcos e, para cada {, ai é o algo ui-iui-
O vértice uo é o início do caminho e o uJ; é seu término. Unl caminho não-dirigido é

uma seqüência como (3.1) onde, para cada {, a{ é o bico ui-lui ou o arco vivi-i.

Seja P um caminho não-dirigido. Um arco uu é dito um arco direto de P se uu está
em P e é dito um arco reverso se o arco uu está em P

3.2 Programa linear e problemas restritos

Suponha que o grifo dirigido (y. .4) possui um arco ts de capacidade ilimitada. O
problema do fluxo máximo é equivalente ao seguinte programa linear, que chamamos de
primal: encontrar um vetou = indexado por .A que

maximize zltsl
sob asrestrições z(õ+(u)) --z(õ (u)) = 0 pa«acadau em }',

zluul 5; cluul para cada uu em Á,
zluul ? 0 para cada uu em .4.
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O correspondente programa dual é: encontrei vetoies Z/ indexado por y e z indexado
por Á que

n'iinin'dize c.z

sobasrestrições Z/lsl yltl ? l,

g/lul --ylul 5; aluDI paracada uu em .4,

zluul ? 0 para cada uu em .4.

Seja g um fluxo viável de s a t. Sejam

/(z):=lu«c.A:zluul >0} e J(z): .4:zlu«l

O problema restrito primal consiste em: encontrar um vetor i indexado por .A tal que

elfsl > 0,
i(õ'''(«)) --i(.5'(u)) = 0 para cada« em y,

el&ul ?. 0 paracadauu em.4\-r(z),
fluul 5; 0 para cada uu em J(z).

Esse problema é equivalente a encontrar um caminho não-dirigido P de s a t em (V. .Á),
tal que cluul -- nluul > 0 para cada arco direto wu de P, e zluul > 0 pala cada arco reverso
uu de P. Considere um tal caminho P, e seja i o vedor indexado por .A tal que iluul = 0
se uu não pertence a P, iltsl = 1, iluul = 1 se uu é uln arco direto de P, e eluul = --1 se
HU é um arco reverso de P. O vedor Z é uma solução do problema restrito primal. Defina
z' = # + 0e, onde f? é o maior número tal que iç' é um buxo viável de s a t. Note que
0 > 0. O valor é? é dito a capacidade residual de P relativa a z.

O problema restrito dual consiste em: encontrar um par de vetores y, z, indexados por
y e .4 respectivamente, tal que

- z/l«l

,[««]
,[««]

>

<
>

1,

;[««]
,[««]
0

0

pala cada uu em /(z),
para cada uu em .4 \ /(z),
para cada uu em J(z), e
para cada uu em .A \ J(z)

Se existe um caminho não-dirigido de s a t com capacidade residual positiva, então o
problema restrito dual é inviável. Caso colltiáiio, seja S a parte de y que contém s e os
términos de todos caminhos não-dirigidos que começam em s e têm capacidade residual



3. Fluxo máximo 35

positiva. Seja Z/ o vedor indexado por }'' tal que 3/lul = 1 se u está em S, e ylul :: 0 se u
está em y \ $, e seja z o vedor indexado por .A tal que aluDI = 1 se uu está em .5+(S), e
zluul = 0 se uu está .4 \ õ+(S). O par y, z é solução do problema restrito dual.

Logo, ao se procurar um caminho não-dirigido de s a t de capacidade residual positiva,
resolve-se simultaneamente o par de problemas restritos.

3.3 Algoritmo

O algoritmo resultante da aplicação do método primal-dual ao problema do fluxo má-
ximo é o conhecido algoritmo dos caminhos aumentadores de Ford e Fulkerson 1331

Algoritmo MAxF-FF(y. ,4, c, s, t). Recebe um grato dirigido (V. .4), uma
função capacidade c de .A em Za e um par s, t de vértices distintos e devolve
um fluxo viável z de s a t e uma parte S de V tal que o valor de # é c(õ+(S)).

r'lnr]n sl-avnnna nn»nnr''\ r'Am +]]n +]]]v/'L 'rr]'n-rra] ']' Â Txt'13'rxoB]''3 1+n?'nr'arx f'r\mana p/nT'rl /P -- Í)\uap\lap luçlcb\rcbv vvlll\;\fcb vvlll Lllll latia\v vlarVvl .l/o J }/lllllvllC IU l(&y(»v vlllv\C& \-vIAm v

Cada iteração consiste no seguinte.

Caso 1: Todo caminho não-orientado de s a t tem capacidade residual nula.

Seja S a parte de y que contém s e os términos de todos os caminhos que começam
em s e têm capacidade residual positiva.

Devolva z, S e pare.

Caso 2: Existe um caldinho não-orientado P de s a t com capacidade residual positiva

Seja 0 a capacidade residual de P

Seja i o vetor indexado por .4 definido da seguinte maneira:

Í 0 se uu não está em P,

iluul := 1 l se uu é arco direto de P,
1 --1 se uu é arco reverso de P

Seja r' := r + 0i.

Comece nova iteiação com z' no papel de #. l

Nas figuras 3.3 e 3.4 tem-se a ilustração do algoritmo Maxi-FF em execução
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Figura 3.3: Execução do algoritmo MAxF-FF.O vértice inicial é s e o vértice final é t.
Cada aresta tem um rótulo da forma //c, onde / indica o fluxo na aresta e c a capacidade
da aresta. A parte (1) de cada iteração exibe o grifo no início da iteraçao e uln caminho
P com capacidade residual positiva. Esse caminho está representado por arestas mais
grossas. A parte (2) mostra o valor do fluxo ao final da iteração. (a) mostra a situação
da primeira iteração. (b)-(h) exibem a situação de cada iteração do caso 2.
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Figura 3.4: (Continuação) Execução do algoritino MAxF-FF.Os valores finais do fluxo e
a parte S são mostrados na parte (2) de (i). Os vértices cinzas são os vértices de S.
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3.4 Invariante

Durante a execução do algoritmo vale a seguinte afinTiação

(al) (viabilidade primal) z é uin fluxo viável de s a t

É fácil ver que a afirmação é válida no início da primeira iteração.

Suponha uma iteração em que o caso 2 ocorre. No início da iteração vale que r é um
fluxo viável, ou seja,

«(ó''(«)) --«(õ'(u)) = 0 paracada u em }',

zluul $ cluul para cada uu eln .A,

zluu1 2 0 para cada uu em Á.

Para mostrar que r' é um fluxo viável ao final da iteração, basta verificar se

«'(.5''(u)) «;'(5 (u)) = 0 para cada « e:« V,

z'luul $ cluul para cada uu ein Á,

z'luul ? 0 para cada uu em .4.

(3.2a)

(3.2b)

(3.2c)

Demonstração de (3.2a): Suponha inicialmente que u não está em P. Claramente,
«'(Õ+(«)) -«'(Õ(«))(«)) -«(Õ(«)).

Suponha agora que u é um vértice em P distinto de s e t. Sejam uu o arco que precede
u em P e uw o arco que sucede uw em P. Há quatro possibilidades para uu e uw:

' - e «.« estão em Õ'''(«);

' - e «.« estão em õ («);

. - está em õ'''(«) e ««« está e«: õ'(«);

. - está em õ («) e «« está em õ''(«)

Para qualquer dessas possibilidades é fácil verificar que z'(õ+(u)) aç'(õ (u))

z(õ(u)). Assim, z'(.5+(u)) -- z'(5(u)) = 0 para cada u em y.
«(Õ''' («)) -

l

Demonstração de (3.2b): Seja uu um arco (qualquer. Se uu não está em P, então
r'luul = zluul $ cluul. Se uu é arco direto de P, temos que n'luul = zluul + é? e

0 $ cluul--rluul, logo a;'luul $ cluul. Se uu é arco reverso de .P, vale que z'luul = rluul 0,
logo z'luul $ zluul 5; cluul. Portanto z'luul 5; cluul pala cada uu em .4. 1
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Demonstração de (3.2c): Seja uu uin arco qualquer. Se uu não está ein P, então
z'luul = zlut;l ? 0. Se wu é arco direto de P, temos que z'luul = zluul + 0, e como
0 ? 0, vale que z'luul ? 0. Se uu é bico reverso de P, vale que z'luul :: zluul -- 0, e como
0 $ zluul, tenros que r'luul ? zluul -- zl&ul = 0. Logo, z'luul ? 0 pala cada uu ein .A l

3.5 Correção e eficiência

De acordo com o invariante (al), o fluxo z devolvido pelo algoritmo é um fluxo viável
de s a t. Logo, ao final do algoritmo, n é um candidato a solução do piobleina primal e
mais ainda, a partir de S obtemos um par y, z solução do problema dual tal que z(õ+(s)) l-

z((5'(s)) = cz. Pelo lema da dualidade (lema 2.1, capítulo 2.1), segue que =r ê um fluxo
viável de s a t de valor máximo.

O algoritnlo pára, já que o valor do fluxo corrente aumenta em cada iteração em
pelo menos um. O número de iteiações do algoritmo é limitado por IVIC, onde O =
maxtcjuul : wu C .4}. Logo, o algoritlno é pseudopolinomial, mas pode ser transformado
facilmente em um algoritlno (fortemente) polinotnial se em cada iteração exigirmos que o
caminho P tenha um número mínimo de arcos, como sugerido por Edmonds e Karp j141.
O algoritmo resultante consome tempo proporcional a IX/l21.41 jll. O teorema a seguir
resume o que foi apresentado acima.

Teorema 3.1 : O algoritmo MAxF-FF devolve um /luxo máximo em tempo po-
]inomia/.l

Seja X uma parte de V. O conjunto õ+(X) é chamado de corte determinado por
X. A capacidade do corte determinado por X é a quantidade c(õ+(X)). Se um vértice u
está en] X e uin outro vértice u esta em y \ S, diz-se que õ+(X) separa u de u.

Um fato básico é que para cada fluxo viável z de s a t e cada parte S de V tal que
õ+(S) separa s de t, vale que o valor do fluxo z não excede a capacidade do corte 5+(S).
Da parte S devolvida pelo algoritmo, temos que z(õ+(s)) r(õ'(s)) = c(5'P(S)), donde
õ+(S) é um corte de capacidade lllínima (figura 3.5) que certifica a maximalidade do valor
do fluxo z, também devolvido pelo algoritmo . O teorema a seguir é uma conseqüência
da corieção do algoritmo.

Teorema 3.2 (do fluxo máximo e corte mínimo) O valor máximo de un] /buxo
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viável de s a t é igual â capacidade mínima de uil] corre que separa s de t. l

Figura
10.

Um corte n-mínimo para a instância da figura 3.1. O valor do fluxo máximo é



CAPÍTULO 4

Caminho mínimo

Estudas, linhas telefónicas, circuitos elétricos, sistemas de distribuição de água, siste-
mas ferroviários e redes de computadores são exemplos de redes físicas que são familiares
a todos nós. Em cada uma dessas redes, freqüentemente desejamos enviar produtos, ele-

tricidade, água, mensagens de um ponto a outro, tipicamente através de uma rota mais
eficiente possível l21.

Considere uma versão do problema do caminho eln que um motorista deseja saber
qual o caminho mais curto de uma cidade s a uma cidade t, dado um mapa de estudas
com as distâncias entre cada par de cidades vizinhas marcadas. A figura 4.1 ilustra essa
versão do problelala onde cada vértice representa uma cidade, e cada arco de uma cidade
u para uma cidade u representa uma estrada de mão única ligando a cidade & à cidade t;.
Cada estrada uu está rotulada com a distância de u para u.

Figura 4.1: Ilustração do problema do caminho mais curto entre duas cidades

A solução pala o problema da figura 4.1 é mostrada na figura 4.2.

Ingredientes primal-duais: o problema é de programação inteira, problema dual (di-
ferença de potencial máxima), algoritmo excito, algoritmo dual-ascendente, algoritmo de

41
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Figura 4.2: Um caminho mínimo para a instância da figura 4.1

Dijkstra não mantém viabilidade dual

4.1 Problema

Passamos a descrever o problema mais precisamente.

Seja (y. ,4) um grato dirigido e seja c uma função 'custo' de .4 em Zz. Dizemos que
club;l é o custo associado ao arco uu ein Á. O custo de uln caminho P em (y. .4) denotado
por c(P) é a soma dos custos de seus arcos. Um caminho P* tem custo mínimo ou é
mínimo se c(P) 2 c(P') para todo caminho P que tenha o mesmo início e o mesmo
término de P*

O problema do caminho mínimo de s a t ÍsingZe pa r sAortest pata probZem),

denotado por Mine, consiste no seguinte:

Problema MiNCI (y.Á,c,s,t): Dados um grato dirigido (y.Á), um custo
cluul em Zz para cada &u em .A e um par de vértices s,t, encontrar uln
caminho de s a t de custo mínimo.

Uma função potencial é uma função de V em Z. Dizemos que uma função potencial
g/ é viável se cluu1 2 g/lul 3/lul, para cada uu eln Á.

O lema da dualidade aplicado ao MiNC é o seguinte.

Lema 4.1 (lema da dualidade): Sda (y. .A) um grado dirigido e sda c uma função
'ctzsto' de .4 em Z z Paga todo can]inbo P de s a t en] (y. .4) e toda função potencial

viáve/ 3/ de y en] Z, vale qtze

/ltl z/l;l $ '(p),
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onde s e t são o início e término de P, respectivamente. l

Uma consequência imediata do lema da dualidade é que se P é um caminho de s a t

eln (y. .4) e 3/ é uma função potencial viável tal (lue

z/ltl - z/l.l

e«tão z/ltl ylsl é a diferença de potencial máxima e P é o caminho mínimo

4.2 Relaxação linear e problemas restritos

O seguinte programa linear, que chamamos de primal, é uma relaxação do problema
do caminho mínimo: encontrei um vetor z indexado por .4 que

minimize cz
sob as restrições z(õ+(s))

«(õ''' (t) )
«(Õ'''(«) )

«(Õ'(.))
,(õ (t))
«(Õ («))

«[««]

1,

1.

0 para cada u em V \ {s, t},

0 para cada au em .A.

De fato, cada vetor característico de um caminho de s a t é uma solução viável do
problema primal.

O respectivo problema dual consiste eln encontrar uin vedor Z/ indexado por y que

maximize z/ltl -- 3/lsl

sob as restrições g/lul -- Z/lwl $ club;l para cada uu em .A

Seja y uma função potencial viável. Seja J(g/) := {uu c .4 : 3/lul -- 3/lul = cluul}. O
problema restrito primam consiste em: encontrar um vetou g indexado por .4 tal que:

«(Õ''' (.) )

«(õ+ (t) )

«(Õ''' («) )

«(Õ'(.))
r(Õ (t))

«(Õ («))

«[««]
«[««]

1,

-1,

0

0

0

para cada u en] V'\ {s,t},
para cada au em J(3/),
para cada uu em .4 \ J(g/)

(4.1)

Não é difícil ver que resolvem o problema restrito primal é equivalente a encontrar uin
caminho P de s a f que utiliza somente arcos en-l J(y). Considere um tal caminho P e
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seja z um vedor indexado por .4 tal que a;luul = 1 se uu está eln P, e zluul = 0 se uu não
está em P. Pode-se verificar que o vedor z é uma solução do problema restrito primal.

O problellla restrito dual consiste em: encontrar um vetor i7, tal que

plfl - ©lsl > o,
glul glul $ 0 paracadauuemJ(3/)

Se existe um caldinho P de s a t que utiliza somente arcos em J(g), o problema
iestiito dual é inviável. Suponha que não existe uln tal caminho, e seja S unia parte
de 1/ que contém s e os términos de todos os caminhos que começam em s e utilizam
somente arcos em J(y). O vetor característico Xt''\s é solução do problema restrito dual.
Defina Z/' = g/ + 0XV\s, onde 0 é o maior valor tal que g' é dual viável. Note que o número
0 :: min {cluul -- Z/lul + 3/lul : u ein S e u eln V \ S} é positivo.

Portanto, os problemas restritos primal e dual podem ser resolvidos simultaneamente
por uln algoritmo que procura um caminho de s a t em (y. J(Z/)).

4.3 Algoritmo

Utilizando-nos do método primam-dual podemos descrever um algoritino puramente
combinatório para o problema do caminho mínimo de s a t. Na descrição do algoritmo
supomos que existe uln caminho de s a t. No algoritmo, z tem valores em {0, 1} e é
representado pelos arcos em P. Assim, z é uin candidato a solução se e somente se P é
um caldinho de s a t.

Algoritmo MINE-D (y. .A,c, s,t). Recebe um grifo dirigido (y. .A), uma
função custo c de .4 em Z z e uln par s, t de vértices, e devolve um caminho P
de s a t e uma função potencial 3/, tais que c(P) = vltl -- ylsl.

O algoritino é iterativo e no início de cada iteração temos uma função potencial viável
g, uma parte J de .A e uma parte S de y

No início da primeira iteração temos 3/ = 0, J = {uu C Á : cluul = 0} e S = {s}.

Cada iteração consiste no seguinte

Caso 1: t está em S

Seja P um caminho de s a t em (V. J)
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Devolva P, y e pare

Caso 2: t não está em S.

Seja 0 o maior valor, tal que Z/' := 3/ + É?X}''\s é dual viável.

Seja J' := {uu c .A : g'lul -- 3/'lul = cluul}.

Seja S' o conjunto dos vértices acessíveis a partir de s em (y. J').

Comece nova iteração com y', J' e S' nos papéis de 3/, J e S, respectivamente. l

Na figura 4.3 vemos o algoritmo MINE-D em execução.

O algoritmo Mine-D pode ser adaptado para fornecer caminhos mínimos de s a cada
um dos demais vértices do grifo. De fato, supondo todos os vértices acessíveis a partir de

s, basta iterá-lo até que S = V

4.4 Invariantes

Da maneira como está descrito, o algoritmo MiNCl-D é uma realização do lllétodo dual,
já que a solução do problema primal é determinada completamente na última iteração.
Esta descrição pode ser facilmente transformada em um algoritmo primal-dual 'puro'
Para isto basta ao longo das iterações do algoritino manter uma arborescência (y. J)
com raiz s e contendo todos os vértices acessíveis a partir de s. Um grato (y. J) é uma
arborescência se todo vértice de y exceto a raiz é ponta final de exatamente um arco
de J

No início de cada iteração valem as seguintes propriedades

(dl) (viabilidade) Para cada vértice u e u em y vale que cluu1 2 3/lul -- ylul.

(d2) (folgas complementares) Para cada arco %u em J vale que cluul = z/lul --

(d3) Se 3/ é dual viável e P é um caminho de u a u ein (y. -4) então c(P) ?
Z/l«l - Vlul.

(d4) Para cada vértice u em S tem-se que existe uln caminho de s a u en-l
(y. J).

(d5) (solução parcial) Para cada vértice u em S tem-se que qualquer calminho
de s a u em (y. J) é uin caminho mínimo.
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(.) (b)

(.) (d)

0

(.) (f)

(g)

Figura 4.3: Execução do algoritmo Mine-D. O vértice inicial é s e o vértice final é t. (a)
exibe um grifo com custo nos bicos. (b) mostra a situação no início da primeira iteração.
(c)-(f) exibem a situação após cada iteração do caso 2. Os potenciais são os números
próximos a cada vértice. Os vértices cinzas são os de S, e os arcos tracejados são os arcos
de J. Os valores finais da função potencial g/, e o caminho P são mostrados em (g)
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Deinonstiação de (d5): Seja u uin vértice eln S e

/) = <s = uO, Cll,ul, . - ., Clk)uk = u>

um can-Linho de s a u em (y. J). Uin tal caminho existe pela definição de S'. Temos que

c(P) - }l: 'la:l

- }:(z/l«:l pl«.-:l)

- Z/lsl

onde a igualdade (4.2a) segue do invariante (d2) (ou da definição de J'). Portanto da
consequência do lema da dualidade tem-se que P é um caminho mínimo de s a u.

k

lt

k

lZ

(4.2a)

4.5 Correção e eficiência

O algoiitino realiza no máximo IVI iterações: IVI -- l ocorrências do caso 2 e l ocorrên.
cia do caso 1. Cada iteração consome uma quantidade de tempo proporcional a IVI + l-EI
Portanto, o consumo total de tempo do algoritino é O(IVI' + IVll-EI).

Teorema 4.2 (da correção): O aJgoritmo MiNCl-D devolve lzm caminho mínimo
de s a t em tempo polinolnial.

Demonstração: O algoritmo pala eln no máximo IVI -- l iterações, já que ao final de
cada iteração IS'l > ISI. Quando o algoritmo pára tem-se que t está em S e portanto,
pelo invariante (d3), o caminho P devolvido pelo algoritmo é u]]] caminho mínimo P de

O lema da dualidade aplicado ao problema do caminho mínimo de s a t nos diz que
se P é um caldinho de s a t e y é uma função potencial viável, então c(P) 2 Z/ltl -- 3/lsl.
Assim, como o algoritmo devolve um caldinho P e uma função potencial viável 3/ tal que
c(P) ? Z/ltl Z/lsl, então P é um caminho mínimo e y é uma função potencial que maximiza
Z/ltl -- Z/lsl. O seguinte teorema é uma conseqüência da correção do algoritmo.
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Teorema 4.3 (do caminho mínimo e potencial máximo): O custo mínimo de um
caminho de s a t é água/ ao valor máximo de 3/ltl -- 3/lsl, onde y é uilla função
potencial viável. l

4.6 Dijkstra

O algoritmo mais conhecido para solucionar o problema Mine é o algoritmo de Dijks-
tra. Este algoritmo, até onde vemos, não se encaixa no método piimal-dual como descrito.
O algoritmo de Dijkstra mantém as condições de folgas complementares, mas não mantém
viabilidade dual.

A idéia geral do algoritino de Dijkstra para resolver o problema é a seguinte. O
algoritmo é iterativo. No início de cada iteração tem-se dois conjuntos disjuntos de vértices
S e Q. O algoritmo conhece caldinhos de s a cada vértice em SUC? e para os vértices eln So
algoritmo sabe que o caminho conhecido tem comprimento mínimo. Coada iteração consiste

em remover um vértice apropriado de Q, incluí-lo em S e examina-lo, acrescentando,
eventualmente, novos vértices a Q.

A descrição abaixo segue de perto a feita por FeofiloK j151, assumindo que existe um
caminho de s a t.

Para cada vértice u, acessível a partir do vértice s, o algoritmo de Dijkstia encontra um
caminho de s a u que tem comprimento mínimo. Da condição de otimalidade (teorema 4.3)
tem-se que, para provar que um caminho P de um vértice s a um vértice t tem comprimento
mínimo, basta exibir uma função potencial viável z/ tal que c(P) = z/ltl -- z/lsl.

Algoritmo DiiKSTKA(y. .A,c, s,t) Recebe um grato (y. .4), uma função

comprimento c de .4 em Z> e um par de vértices s e t, e devolve uma função
potencial y que respeita c e um caminho P de s a t que tem comprimento
z/ltl - z/l.l.

Cada iteração começa com unia função potencial g/, partes S, Q e U de y e uma parte
J de.E.

No início da primeira iteração, glsl = 0 e Z/lul :: n(7 + 1 pala cada vértice u distinto
de s, S = 0, Q = {s}, U = V \ {s} e J = 0, onde C' é o maior custo de um arco.

fl=.Hn i+nrnr3n r'nna;al-c, nn ennll;n+a\./Lb\.üu ouve wywv vvllLJxhlu\# xxv uvE)LExxxvvH
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Caso 1: t está em S.

Seja P um caminho de s a t em (y. J)

Devolva g/ e P e pane.

Caso 2: t não está em S.

Escolha u em Q tal que 3/lul seja mínimo

S':= SUlu}.
Q' :- Q \ {«}.
u'l

Para cada u em y faça

z/'l«l :
J

Para cada arco uu faça

Se 3/'lul > 1%l + cluul então

g/'lul := glul + cluul

J' : {«,« : «« C J}) U {u«}

Q':= Q'u{«}.
u'' : u' \ {«}.

Comece nova iteração com Z/', J', S', Q' e C/' nos papéis de Z/, J, S, Q e U. l

Nas interpretações intuitivas de DiJKSTKA é comum dizer que 3/ guarda distâncias-
tentativas, que S é o conjunto dos vértices examinados, que Q é o conjunto dos vértices
visitados e que U é o conjunto dos vértices adormecidos. A figura 4.4 ilustra o algoritino

de Dijkstra em ação.

Invariantes

A correção do algoritnlo DIJKSTRA baseia-se nas demonstrações da validade de uma
série de invariantes, enunciados a seguir. Estes invariantes são a6nnações envolvendo os
dados do problema y. .4, c e s, e os objetos g/, @, S, Q e U. As afirmações são válidas no
início de cada iteração do algoritmo e dizem como estes objetos se relacionam entre si e
com os dados do problema.
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25 25

(.)
3 25

25 25
(b)

4 25
(.) (d)

(.) (f)

(g) (h)

Figura 4.4: Execução do algoritmo DIJKSTRA. O vértice inicial é s. (a) exibe um grifo
com comprimento nos arcos. (b) mostra a situação no início da primeira iteração. Os
arcos mais escuros são arcos de J. Os potenciais são os números próximos a cada vértice.
Os vértices cinza-escuros são os de S, os vértices cinza-claros são os de Q, e os vértices
brancos estão enl C/. (c)-(g) exibem a situação após cada iteração do caso 2. Os valores
finais da função potencial 3/, e a parte J, são mostrados em (h).
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Os invariantes estão agrupados conforme os objetos envolvidos.

Estrutura do grato. Os dois invariantes a seguir envolvem somente as partes S, Qe

(dkl) (partição) As partes S, Q e U formam uma partição de V (figura 4.5).

U

Figura 4.5: Estrutura do grato em relação à partição S, Q e U de y

(dk2) (.A(S, U) 0) não existe arco uu com u em S e u em U (figura 4.6)

/lul $ /1ul < /lml=nc+l

Figura 4.6: Relação de ordem envolvendo os potenciais dos vértices e as partes S, Q e U
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Função potencial e {S, (l?, U}. O próximo invariante refiete o fato do algoritino exa-
lllinar os vértices eln ordem não-decrescente da distância a partir de s (figura 4.7).

(dk3) (monotonicidade) para cada H em S, u em Q e m em U vale que'

/lul $ /1ul < /lwl = nC; + l

Figura 4.7: Viabilidade da função potencial. Os arcos "pontilhados" são os que desres-
peitam c, os com o símbolo "?" ao lado são os que podem ou não respeitar c, e o arcos
"cheios'' são os que respeitam c.

4.7 Comentários

Combinatória poliédrica trata das aplicações de métodos de programação linear, espe-
cialmente dualidade, à resolução de problemas em otimização combinatória.

O problema do caminho mínimo MiNC não é um problema de programação linear.
O programa linear (4.1) é uma relaxação do Mine. Na verdade, o problema MINE é
equivalente a resolver o seguinte problema de programação inteira:

«(Õ+(s))
r(Ó'' (t) )

«(Ó''' («) )

«(Õ'(.))
«(õ'(t))
«(Õ («))

«[««]
-[««]

1,

1,
0

0

{o,l}

para cada D em y \ {s, t},

para cada uu em J(g/),
pala cada uu em .A \ J(g/)

(4.3)
>
C

iA expressão "ylul $ 3/lt;l < ylwl = nC + 1" deve ser entendida como uma abreviação. Se algum dos
conjuntos S, (2 e W é vazio, considere as desigualdades que fazem sentido.
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Apesar do Mine não sei um legítimo problen-ta de piogralnação linear, o método
primal-dual tem sucesso na missão de resolver o problema. Observando o algoritmo MiNC-

D mais atentamente nota-se que o valor 0 computado em cada iteração é inteiro. Isto tem
colho conseqüência que os vetores duais viáveis produzidos durante a execução tem todos
os seus componentes em Z. Portanto, o próprio vedor 3/ devolvido pelo algoritmo tem
componentes em Z. Muitas vezes, quando o método primal-dual é aplicado a um pro-
blema de otimização combinatória, vetores primais viáveis ou duais viáveis correspondem
a objetos combinatórios como caminhos ou cortes (capítulo 3).

O lema da dualidade muitas vezes é escrito através da abreviação

mintcz : .Az ? b} 2 minlg/ó : 3/.A c, y ? 0} (4.4)

Vários algoritmos do tipo primal-dual tem colho conseqüência que a desigualdade
acima é, para muitos problemas de interesse, uma igualdade. A correção desses algoritmos

tem, portanto, como corolários, "famosos teoremas do tipo min-max". Motivados por esses
fatos, Edmonds e Giles j131 definiram os chamados sistemas totalmente duais integrais.
Um sistema .4z ? b é dito totalmente dual integral (TDI - totaZZ / dua/ ntegraZ) se o

mínimo em (4.4) é obtido por um vetor dual viável g/ inteiro, para cada vedor c inteiro,
se o máximo existe. Uma característica interessante é que se ..'!z ? b é TDI, então,
minlcz : .4z ? b} tem como solução um vedor z inteiro. Portanto, para tais sistemas,

as restrições de integralidade como r]uu] C {0, 1]. em (4.3) podem ser substituídas por
zluul ? 0. Este é o fenómeno que ocorre neste capítulo.





CAPÍTULO 5

Método guloso

Suponha que sete pequenas cidades estão unidas umas às outras através de estudas.
Todas as estudas estão degradadas, o que as torna praticamente intransitáveis. O governo,

que possui uin oiçalnento limitado, quer pavimentar algumas dessas estudas de forma
que se possa ir de qualquer cidade para outra por uma estrada pavimentada, direta ou
indiretamente. Essa situação está ilustrada na figura 5.1, onde cada vértice representa uma
cidade, cada aresta de uma cidade u para uma cidade u representa uma estrada de hão
dupla ligando a cidade u à cidade u. Cada estrada uu está rotulada com o comprimento
em quilómetros da estrada.

Figura 5.1: Rede de estudas ligandos cidades com os comprimentos das estudas

O governo quer então minimizar o número de quilâinetros de estudas a pavimentar,
de modo a atender todas as cidades (figura 5.2).

Neste capítulo é mostrado como o método guloso l91 pode ser visto como uma aplicação
do método primal-dual. A apresentação não é eln Lenhos gerais, ou seja, não é feita
em termos dos chamados mafróãdes. Em vez disto o método primal-dual é aplicado ao
problema acima, já que este contém toda a essência dos problemas solúveis pelo método

55
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Figura 5.2: Uma possível solução para as estudas da figura 5.1. O custo total desse
candidato asolução é 80.

guloso.

Ingredientes primal-duais: algoritmo excito; algoritmo dual-ascendente; problema dual
tem um número exponencial de variáveis.

5.1 Problema

Recordemos algumas definições. Um grato (y. -E) é uma árvore se é conexo e não
contém circuitos. Para qualquer grato (y. .E), uma parte T de -E é chamada de um árvore
geradora se (y. 7') é uma árvore. 7' é uma floresta se (y. T) não contém circuitos. Uma
floresta maximal é dita geradora.

A seguir está a descrição do problema da árvore geradora mínima (minam«m
spanning trem praz)Zem), denotado por MST

Problema MST (y. -E, c): Dados uln grifo conexo (y. -E) e um custo cluul

em Z» para cada aresta uu em .E, encontrar uma árvore geradora de custo
mínimo.

O custo de uma árvore geradora (y. T) é a soma dos custos das arestas em 7'. Uma árvore
geradora mínima é uma árvore geradora de custo mínimo.
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(,) (b) (.)

Figura 5.3: Em (a) tem-se ul-n grato com custos nas arestas. (b) mostra uma árvore
geradora de custo 15 e (c) uma árvore geradora de custo lO.

5.2 Função posto, fechados e famílias encaixadas

Seja (y. -D) uin grato. O posto de uma parte X de .E é o número rlXI de arestas em
uma floresta geradora do subgrafo (y. X) (figura 5.4).

Figura 5.4: O posto do conjunto X = {ac, ae,ce, bd, b/, aF} na figura (a) é 4, como pode
ser visto em (b).

Se X é uma parte de -E, denota-se por <X> := {uu C .B : rjX U {uti].l = rjXj} o fecho

de X (6gura 5.5). Assim, uma parte T de .E é uma floresta se e somente se rl<T>1 = 1rl.
Uma parte F' de E é fechada se F = <.F>. Note que 0 e .D são fechadas.

Figura 5.5: <ab, bd, dc, b/> {ab,bd,dc,Z,/,ac,dy}

Uma família Z de partes de um conjunto é encaixada se para todo par X,y de
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elementos de ,C vale que X Ç y ou y Ç X. Famílias encaixadas são um caso particular
das conhecidas /am ãas Zamínares.

Se .S é uma família qualquer de partes de -D, então Su, denota a subfamília de elementos

de.S que contém a atesta uu.

5.3 Relaxação linear e problemas restritos

Seja (y. -D) um grifo, / o conjunto das partes fechadas de -E. O seguinte programa
linear, proposto por Edmonds j11, 121, ê uma relaxação para o MST: encontrar um vetor
z indexado por.E que:

minimize c#

sob as restrições z(.E) = rl.EI,

r(X) 5; rjXI paracadaXem.F\t-E},
zluul ? 0 para cada uu em -E.

Passamos a chamar este programa linear de primal.

Não é difícil ver que o programa linear acima é de fato uma relaxação do MST. De
fato, se (y. T) é uma árvore geradora de (y. .B), então o vedor característico Xa" de T é um
vedor primal viável

O correspondente problema dual consiste em: encontrar uin vedor y indexado por /
que

maximize }l:xc/-rjXJZ/IXI
sob as restrições Z/(fu,) $ club;l pai'a cada uu em -E,

Z/IXI $ 0 para cada X em /'\ {.E},

onde /u, é o conjunto dos elementos de .f que contém a aresta &u

Uma versão um pouco relaxada do lema da dualidade aplicado ao MST é o seguinte.

(5.1)

Lema 5.1 (da dualidade): Soja (y. .D) um grado com um custo cluul em Zz para
cada aresta wu em .E. Se T é unia ]7oresta de (y. .E) e g/ é um vetou dual viável,
então

c(T) ? «l<r>lz/l-EI + Ex:r\{«} 'lxlz/lxl
Em particular, se T é uma floresta geradora, então

.(T) ? Ex., ,IXJZ/IXI
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Demonstração: Temos que

c(T) ...,. cl-l
E.,., g(Fu,)
>ll:x.J.- lr n x lylxl
T n zl3/l.DI + }l:xc.r\{.D} lr n xlylxl
rlZ/l-EI + >ll:x.r\ta} lr n xlvlxl
rl< >lz/l.DI + }l:x.r\Ía} lr n xl3/lxl
,l< >lyl-EI + Ex.r\{.} ,IXJPJXI.

A primeira desigualdade vale pois 3/ é um vedor dual viável. A segunda desigualdade segue
da definição da função posto e do fato de g/IXI ser não-positivo para cada X em / \ {-D}
Se T é uma floresta geradora, então <T> = -E e a segunda afirmação do lema se verifica. l

Um fato básico, conseqüência do lema 5.1, é que se 7' é uma üoresta e 3/ é um vetou
dual viável tais que

.(T) l<r>13/l.EI + Ex.,-\, ,IXjyjXI,
então T é uma floresta geradora mínin-ta de (y, <T>).

Seja y um vetou dual viável. Sejam ainda

/(3/) C/'\i-El:Z/IXI(P) C.E:g/(/u«)

(5.2)

O problema restrito primal consiste em: encontrar um vedor z indexado por .E tal que

«(.E)
z(X) $ rjXI para cada X em /(g),
z(X) = rjXI paracadaX em(.F\lE})\.r(Z/),
zluul ? 0 para cada uu em J(3/),

rluul = 0 paracadauu em -E\J(3/).

Suponha que <J(3/)> é uma parte própria de -E. O sistema (5.3) implica, em particular,
que

(5.3)

«(<;(g/)>) $ ,1<J(Z/)>1 e «(.E\ <J(3/)>)

Assim.

«(E) «(<J(3/)>) + «(E \ <}(y)>)

«(<}( 3/ )> )

,l<J( z/ )> l
,l.EI,

<

<
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onde a desigualdade estrita é devido a hipótese de <J(y)> ser uma parte própria de .F.
Disso conclui-se que se <J(g)> # E, então o problema restrito primal é inviável, já que, em
particular, a equação z(.E) = rl.DI não pode ser satisfeita. Por outro lado, se <J(Z/)> # -E,
então o vedor i7 indexado por .F tal que gl.EI = 1, Ol<J(Z/)>1 = --1, e PJXI = 0 para cada
X em .F \ {.E, <J(3/)>}, em símbolos, g := X{E} -- Xl<;(v)>}, é solução do problema restrito
dual: encontrar um vedor g indexado por .F tal que

E;..:J,'lxlglxl > o,
g(Fu,) 5; 0 para cadauuem J(3/),

gjXI 5; 0 para cada X em /(y).

Na próxima seção é apresentado um algoritmo primal-dual para o MST. A correção do
algoritmo mostra que se em cada iteração o vetor X{Z} -- Xl<J(v)>} é usado para modificar
o vedor dual viável corrente, então, ao final, obtém-se um solução com valores eln {0, 1}
para (5.3) que conesponde a uma solução para o MST

5.4 Algoritmo

O algoritmo mostrado nesta seção é obtido da aplicação do método primal-dual ao
MST. Este algoritino é o conhecido algoritmo de Kruskal l91. Na descrição do algoritmo e
nas demonstrações que se seguem supõe-se que o grato não possui laços e que a instância
dada é viável, ou seja, que o grifo (y. E) dado é conexo. Por / denota-se o conjunto das
partes fechadas de -E. No algoritmo abaixo, z tem valores em {0, 1} e é representado pela
parte T := {uu C .B : zluul = 1}. Assim, z é um vedor primal viável se e somente se

T é uma árvore geradora de (y. .E), isto é, <T> = .E. A descrição do algoritmo também

manipula a parte ,C de / formada pelos elementos X com yjXI < 0, ou seja C = (/ \

{.E}) \ .r(y).

Algoritmo MIST-K-PnIMAL-DUAL(y. .E, c): Recebe um grato conexo sem
laços (y. -E) e uin custo cluul em Z ; para cada aresta uu em ,F e devolve uma
árvore geradora T e um vedor dual viável y tais que

c(7') .,,lxlz/lxl

Cada iteração começa com um vetor 3/ indexado por /, uma parte É de / e uma parte
T de .D. No início da primeira iteração tem-se que 3/ = 0, C = 0 e T = 0.
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Caso 1: <7'> = .B.

Devolva T e 3/ e pare

Caso 2: <T> :# -B.

Seja g o vedor indexado por / definido da seguinte maneira:

Í 0 se X # .D e X :# <T>,
glXI := < 1 se X = .D,

1. -1 se X - <T>.

Seja 0 o maior número tal que g/(Fu,) + 0g(Fu.) 5; cluul
para cada uu em .E.

Seja y' := g/ + 0i7.

Defina r' := ,C se 0 = 0 e Z' := ,C U {<7'>} eln caso contrário

Escolha uu en] .B \ <T> tal (lue y'(Zu«) = cluul

Seja T' = T U {uu}.

Clomece nova iteração com 3/', ,C' e T' nos papéis de Z/, ,C e T, iespectivainente. l

As figuras 5.6 e 5.7 mostram o algoritmo em ação

5.5 Invariantes

No início de cada iteração do algoritmo valem as seguintes afirmações

(kO) T é uma Ho«sta.

(kl) (não positividade) Para cada X em .F \ {.E} tem-se que Z/IXI $ 0.

(k2) (viabilidade) Para cada uu em -E tem-se que 3/(Fu,) = 3/l-EI + 3/(,C-) 5; cluul.

(k3) (folgas primais) Para cada uu em T tem-se que g/(Fu.) = z/l-DI + z/(r-) = cluul

(k4) (folgas duais) Para X ein Z: tem-se que lr n xl = rjXI.

(k5) (família encaixada) ,C U {-D} é uma fatnília encaixada de <7'>.
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y-o

É-o

r o

pl.BI

r
(z,)

pl.BI

r

Z/l-EI = 2, l<tab, cdl>l

É <{«z,, .dl>}

T .d,e/}

Figura 5.6: Execução do algoiitmo MST-K-PKiMAn-DUAL. As figuras (a), (b), (c) e
(d) são relativas à primeira, segunda, terceira e quarta iterações, respectivamente. Cada
umas das figuras exibe, nessa ordem: (1) os componentes não-nulos de g/, o conteúdo de Z
e 7' no início da iteração; (2) o grato destacando-se as arestas en] <T> (dentro das elipses)
e última aresta acrescentada a T (indicada por uma seta); (3) o valor de 0 calculado na
i 1- o r n p a n
A "'-'' '"y'AV -
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PI.EI = 2, 3/l<laZ,, cdl>l

r <{«b, .dl>}

r cd, e/, bd}

Z/l-DI = 4, 3/l<lab, cdl>1 = 1,

g/l<tab, cd, e/, óal>1 = -2

Z: <{«b, cdl>, <{«Z,, cd, e.f, bdl>}

r cd, e/, bd, Z,/}
(/)

Figura 5.7: Execução do algoritmo MST-K-PKiMAI.-DUAL (continuação). As Êguras (e)
e (f) ilustram a quinta e sexta iterações, respectivamente. A parte T = {ab, cd, e/, bd, b/}
é a árvore geradora de custo mínimo devolvida pelo algoritmo. O custo de T é lO.
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(k6) 7' é uma íioiesta de custo

«l<r>lyl.EI + E;... ,lxllz/lxl

Em vista de (5.2) o invariante (k6) pode ser reesciito da seguinte maneira

(k6') (solução parcial) T é tuna floresta geradora mínima de (y. <7'>)

No início da primeira iteração (kO) a (k6) valem trivialmente. Em virtude das escolhas
de g, 0 e de uu no caso 2 é evidente que se (kO) a (k3) valem no início de uma iteração,
então também valem ao final da iteração com com Z/',,C' e T' nos papéis de g/, ,C e 7',
respectivamente. Ademais, em virtude de (k2), em cada iteração em que ocorre o caso 2
tem-se que 0 é não-negativo.

Demonstração de (k4): Suponha que a a6rmação vale .:no início de uma iteração em
que ocorre o caso 2. Se 0 = 0, então ,C' = ,C e não há o que se demonstrar.

Suponha pois que f? > 0. Assim, ,C' = ,C U {<T>} e T' = T U {uu}. Para todo X em r'

tem-se que T' n x :: T n X e portanto

r'nxl lrnxl
onde a segunda igualdade é devida a (k4) se X está em ,C e é devida a (kO) se X = <T>.

Portanto, (k4) vale ao final da iteração com ,C' no papel de ,C. l

Demonstração de (k5): É trivial já que se r' :# .C, então r' = ,C U {<7'>} e <T> contém
todo elemento em Z:. l

Demonstração de (k6): O invariante (k6) é conseqüência de outros invariantes. Temos
que

c(T) E..., .[««]

E..., 3/(Fu,)

E.,:,(3/l-EI + z/(z-))
lrlg/l-EI + E,.., 3/(,c-)
,l< >lz/l-EI + E.,., 3/(z-)
rl< >lz/l-DI + }:,... lr n xlz/lxl
,l< >1 /1 1 + E*..,lxll3/lxl

(5.4a)

(5.4b)

(5.4c)
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onde a igualdade (5.4a) segue do invariante (k3) das folgas primais, a igualdade (5.4b)
é devida ao invariante (kO) que afirma que T é uma floresta e a igualdade (5.4c) é con-
seqüência do invariante (k4) da folgas duais. l

5.6 Correção e eficiência

Em cada iteração do algoiitmo MST-K-PnIMAL-Dual, em que ocorre o caso 2, o
valor de 0 pode ser calculado trivialmente. De fato, considere uma iteração em que ocorre
o caso 2. Seja uu uma aresta em <T>. Temos que

y(=u.) + 0g(ru,) Z/l.EI + 3/(,C-) + 0©(Fu,)

yl.DI + y(z.,) + o 1 1 + o©l<r>l

g/l.EI + 3/(z-) + o - o

z/l-EI + z/(,c.,).

Donde conclui-se que as arestas ein <T> são irrelevantes para o cálculo de 0

Suponha agora que uu é uma aresta em -E \ <7'>. Temos que

g/(Fu.) + 0g(ru.) Z/l-EI + Z/(,C.,) + 0g(ru.)
z/l-EI + z/(,c..) + oyl.EI

z/l-EI + z/(,c-) + o
z/l-EI + o.

Logo, 0 = minlcjuul Z/l.EI : uu C .E \ <T>} e a nova aresta a fazer parte de T no início

da próxima iteração é uma aresta eln .D \ <T> de custo mínimo.

Em cada ocorrência do caso 2 uma nova aresta é acrescentada à floresta corrente 7'

Assim, o algoritmo pára após IVI -- l ocorrência do caso 2 e uma ocorrência do caso l.
Em virtude do invariante (k6) é evidente que quando o algoritmo MST-K-PKiMAI,-DUAL
pára, ele devolve o que promete.

Uma implementação do algoritlno que tem a pretensão de ser eficiente não pode se
dai ao luxo de representar cada componente de Z/. E possível que o conjunto / tenha um
número de eles-bentos proporcional a 21t''l; considere um grato (y. .D) em que uu está em
.D para cada par u, u de vértices. Pala superar este inconveniente basta manter apenas
os componentes não nulos de g/, ou seja, os valores de 3/ indexados pelos elementos em
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É U .[.E}. Como a família ,C U {-E} é encaixada então

c u{.Fll $ 1l''l

Não é difícil obter-se um implementação do algoritmo MST-Kl-PKiMAL-DUAL que con-
suma uma quantidade de tempo quadrático l91. O teorema a seguir resume a presente
discussão.

Teorema 5.2 (da correção): O algoritmo MST-K-PKIMAL-Dual, devolve uma

árvore geradora mínima em tempo po/inomia]. l

A exemplo do que ocorre em outros capítulos desta dissertação, a correção de um al-

goritino primal-dual tem como conseqüência um teorema do tipo inin-max. Eis o teorema
correspondente ao algoritmo MST-K-PnIMAI,-Dual,.

Teorema 5.3 :
aresta uu em .E

máximo de

Sda (y. E) uin grado conexo com um custo cluul em Z z pala cada
O custo intimo de uma árvore geradora de (y. -E) é igual ao valor

,l.Elyl-DI + E*., ,lxlvlxl,

onde C é uma família encaixada de partes fechadas e y é um vetor indexado por

C U {.E} que satisfaz

Z/l.EI + Z/(,C-) $ cluul pala cada &u en] .E,

Z/IXI $ 0 para cada X em ,C.

Demonstração: Em vista do lema da dualidade 5.1, o mínimo não pode ser inferior ao
máximo. O algoritmo MST-K-PKiMAI.-DUAL devolve uma árvore, uma família encaixada
r de fechados e uin vetor indexado por ,C U [.E} que satisfazem as asserções do teorema.

Comentário. De maneira semelhante ao que ocorreu com o algoiitmo MINCD do ca-
pítulo 4, a correção do algoritmo MST-K-PRiMAL-DUAL tem conseqüências em combi-
natória poliédrica. Como c tem como componentes números inteiros, então o valor de 0
col-nputado en-l cada iteração é um número inteiro não-negativo. Assim, o vetor g/ devol-
vido pelo algoritmo tem colho componentes números inteiros e portanto o sistema que
deterlllina a relaxação linear do MST é totalmente dual integral (seção 4.7).
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5.7 Guloso estendido

Nesta seção apresentamos uma pequena generalização da bem conhecida versão primal
do algoritmo de Kruskal. Esta generalização, até onde vemos, não se encaixa no arcabouço
do método primam-dual.

Em vista dos comentários feitos na seção anterior sabemos que, em cada iteração do
algoritmo MST-K-PKiMAI,-Dual, em que ocorre o caso 2, tem-se que

0 minlcjuul pl.EI : - c .E \ <r>}

e a nova aresta a fazer parte da floresta corrente T é uma aresta em -E \ <T> de custo
mínimo. Combinando estes fatos pode-se: obter uma versão do algoritlno que não faz
menção ao vedor dual viável y. Esta é a popular versão puramente primam do algoritmo
de Kruskal.

Algoritmo MST-K-PnimAL(y. -E, c): Recebe um grato conexo sem laços (y. E)
e um custo cluul em Z z para cada atesta uu em -E e devolve uma árvore geradora
T de custo mínimo.

Cada iteração começa com uma parte T de -E e uma parte r de /. No início da primeira iteração
tem-se que 7' = 0 e r = 0.

Caso l: <T> = -E.

Devolva 7' e pare

Caso 2: <T> # -E.

Seja uu uma aresta em -E \ <T> de custo mínimo

Sda T' = T U {uo}.

Comece nova iteração com T' no papel de T. l

Como pode-se vei o algoiitino MST-K-PKiMAL examina as arestas do grifo dado em
ordem crescente de custo. O algoiitmo de l<ruskal é aplicável ein um contexto mais geral
onde recebe o nome de método guloso l91. Neste contexto mais geral o cona nto Z)Usei a
ser manipulado pode ter um número exponencial de elementos. Por exemplo, o conjunto
dos cortes de um dado grato tem um número de elementos que é uma função exponencial

1 0 conjunto base manipulado pelo algoritmo MST-K-PntMAI, é o conjunto de arestas do grato dado.
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do número de vértices do grato. Em tais situações o método guloso é inadequado, já
que a ordenação implicita no método consome uma quantidade de tempo exponencial.
Entretanto, uma perspectiva uln pouco mais ampla do método guloso é potencialmente

aplicável em contexto onde o conjunto base tem um número exponencial de elementos j211.
Esta perpectiva mais altpla, chamada de método ga/oso estendido, é aplicada ao problema
MST a seguir.

Algoritmo MIST-Guloso-ESTENDIDO(\,', .E, c): Recebe um grifo conexo

sem laços (y. -E) e um custo cluul em Z ; para cada aresta uu em -E e devolve
uma árvore geradora T de custo mínimo.

Cada iteração começa com uma parte T de .E. No início da primeira iteração tem-se que

Caso 1: <7'> = .E.

Devolva T e pare

Caso 2: <T> # -E.

Seja F uma parte fechada tal que <7'> Ç -F C .F

Seja uu uma aresta em -D \ F de custo mínimo.

Seja T' = T U {uu}.

Comece nova iteiação com T' no papel de T. l

Evidentemente o algoritmo MST-K-PnIMAL-DUAL é o algoritmo MST-GuLoso-
EsvnNDiDO com -F :: <T>. O algoritmo de Prim l91 para o MST, não é considerado
um aplicação do método guloso, mas ele é uma aplicação do método guloso estendido.
De fato, seja y o conjunto das arestas que não têm ponta em comum com alguma aresta
ein T. O correspondente conjunto -F é formado pelas arestas em <T> U y. Um simulação
do algoritnlo de Prim sob a perspectiva do algoiitmo MST-Guloso-ESTENDIDO está
ilustrada na figura 5.8.

Durante a execução do algoritino valem as seguintes afirmações

(ge0) 7' é «m Honesta ((kO))

(gel) Se X é uma paire própria fechada de <7'>, então 7' contém uma aresta em <7'> \X
de custo mínimo.
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(.) (z,)

(.) (d)

(.) (/)

Figura 5.8: Execução do algoritmo MST-Guloso-EsTnNDiDO simulando o algoritmo de
Prim. Cada uma das figuras de (a) a (f) ilustram uma iteração do algoritmo. O vértice r é
o vértice 'raiz' do algoritlllo de Prim. As arestas em F são aquelas no interior das elipses.
As setas indicam as arestas ein .E \ F selcionadas pelo algoritino durante a iteração. As
arestas mais grossas estão en-l T
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É claro que (ge0) e (gel) valem no início da primeira iteração. Suponha que os inva-
riantes valem no início de uma iteração em que ocorre o caso 2. Passamos a verificar que
(ge0) e (gel) valem ao final da iteração com T' no papel de 7'

Demonstração de (ge0): Em vista do invariante (ge0) temos que T é um floresta gera-
dora de (y. <T>). Como a aresta uu escolhida na iteiação está em .E \ .F, então T' é uma
floresta geradora de (y. <T'>), o que demonstra o invariante (ge0). 1

Demonstração de (gel): Seja X' uma parte própria fechada de <T'> e seja X := x' n
<T>. Logo, X é uma parte fechada de <T>. Uma aresta em <T'> \ <T> de custo mínimo
está em <T> \ X ou está em <T'> \ <T>. Devido a (gel), T contém uma aresta elll <T> \X
de custo mínimo. Em vista da escolha da aresta uu no caso 2, tem-se que uu é uma aresta

em <T'> \ <T> de custo mínimo. Portanto, <T'> contém uma aresta em <T'> \ X' de custo

mínimo. Com isto encerra-se a demonstração da validade de (gel). l

Estamos preparados para analisar a última iteração do algorittno. Depois de rl.EI =
VI -- l iterações o caso l ocorre. Em virtude do invariante (ge0) a parte T devolvida
pelo algoritlno é um árvore geradora. Seja T* um árvore geradora mínima com 7'* \T
minimal. Afirmamos que T* = T. De fato, suponha que existe uma aresta zy ein T* \T
Seja X := <T* \ {z3/}>. Em vista do invariante (gel), 7' contém uma aresta uu em .E \X
de custo mínimo. Portanto, (7'* \ {zy}) U {uu} é uma árvore geradora de custo mínimo
que contraria a escolha de T*. Com isto está completada a demonstração do seguinte
teorema

Teorema 5.4 (da correção de MST-Guloso-EsTnNDino): O aJgoritmo MST-
GuLoso-EsTENDtDO devolve uma árvore geradora mínima. l

Utilizando as demonstrações acima é possível verificam que (ge0) e (gel) são equiva
lentes a

(k6) (solução parcial) T ê uma floresta geradora mínima de (y. <T>)

E claro que a eficiência do algoritino MST-Guloso-ESTENDIDO depende de uma
subrotina para resolver o seguinte problema:

Dados um grifo conexo (y. .D), um custo cluul em Z? para cada atesta wu em
.E e um conjunto fechado X, encontrar uma aresta em -F\ X de custo mínimo.
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Este problema pode ser resolvido através de uma simples inspeção dos elementos em .E\X
e em geral está intimamente ligado ao MST j211.

E concebível que uma versão primam-dual do algoritmo de Piim possa servir de ins-
piração para o projeto de uma versão primal-dual para o algoritmo MST-GuLoso-
ESTENDIDO.





CAPÍTULO 6

Transversal mínima

Clonsidere un] conjunto U e uma coleção S de partes de t/. Dizemos que uma trans-
versal T de .S é um subconjunto de elementos de U tal que T contém pelo menos um
elemento de cada subconjunto de .S (figura 6.1).

Figura 6.1: Uma transversal T {«,c,d,.j}

Se tivermos um custo associado a cada elemento de U, podemos dizer que o custo de
uma transversal T de S é a soma dos custos de todos os elementos de T (figura 6.2).

Sendo assim, podemos dizer que o problema da transversal mínima consiste em encon-

trar uma transversal de custo mínimo (figura 6.3).

O problema da transversal mínima ê a generalização de vários problemas combinató--
rios. Entre eles:

e Caldinho mínimo (capítulo 4).

e Arvore geradora mínima (capítulo 5);

e Cobertura mínima por vértices (capítulo 6);

73
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Figura 6.2: Custo de uma transversal T {a,c,d,.j} igual a 9

Figura 6.3: Unia transversal mínima 7' {d, /}. O custo de T é 2

e Floresta de Steiner j181

Para exemplificar essa generalização vamos tomar o problema da cobertura mínima
por vértices que será tratado mais detalhadamente ainda neste capítulo. Em linhas gerais,

o problema da cobertura mínima consiste em: dados um grato (V. -E) e um custo club ? 0
para cada u eln V, encontrar um subconjunto T de y de custo mínimo que contenha pelo
menos um extremo de cada aresta de .D (figura 6.4). Mapeando este problema para o
problema da transversal mínima, basta considerar: Z./ := V e .S := .E.

5

@

®

Figura 6.4: Uma cobertura mínima por vértices T {b, c, d}. O custo de 7' é 3

Ingredientes primal-duais: o problema é de programação inteira, algoritmo de apro
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ximação, algoiitmo dual-ascendente

6.1 Problema

Passamos a descrever o problema da transversal mínima mais precisamente.

Seja U um conjunto finito e seja .S uma coleção de partes de U. Uma parte T de U é
uma transversal de .S se T n s é não-vazio para cada S em .S.

Seja c uma função 'custo' de Z./ em Qz Dizemos que o custo de uma transversal T,
denotado por c(T), é a soma dos custos de seus elementos.

O problema da transversal mínima (Aáttãng se{ problem), denotado pela sigla
MiNT pode ser descrito como:

Problema MINT (U, .S, c): Dados uln conjunto finito U, uma coleção finita
.S e uin custo club em Zz para cada u em U, encontrar uma transversal T de
custo mínimo.

Se .S é uma coleção de partes de U, então 8u denota a subcoleção de elementos de .S
que contém o elemento %.

6.2 Relaxação linear e problemas restritos

O seguinte programa linear, que chamamos de primal, é uma relaxação do problema
MINT(U, .S, c): encontrar um vedor # indexado por O, que

minimize cz

sob as restrições z(S) 2 1 paracada Sem.S,
flui ? 0 para cada u ein U

Cada vedor característico de uma transversal é um vetor viável do problema primal,
dessa forma, o problema acima é uma relaxação do MtuT

O problema dual correspondente consiste em: encontrar um vetou 3/ indexado por .S
que

maximize 3/(.S)

sob as restrições Z/(Su) 5; clwl para cadau em U,
Z/ISI ? 0 para cada S em .S.
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Seja g/ um vetor dual viável e seja P := maxi..slSI. Sejam ainda /(3/)
Z/ISI J(Z/): {«C U':g(Su) ?.l«l}.

O problema restrito aproximado consiste em: encontrar um vedor z indexado por U
tal que

z(S) ? l para cada S ein .S,

r($) $ # para cada S em S v(3/),
zlul ? 0 para cada u em J(g/),
rlul = 0 para cada u em U\ J(3/).

De acordo com a última igualdade, podemos trocar S por J(y) n S nas duas primeiras
desigualdades. Reescrevendo então o problema restrito aproximado temos

z(J(Z/) n s) ? l para cada S em .S,

z(i(3/)ns) 5; /3 paracadaSem S\-r(y),
zl&l ? 0 para cada u em J(g/),

zlul = 0 para cada u em U \ J(Z/).

Se J(3/) n s :# 0 para cada S em .S, então o vedor característico de J(3/) é uma solução
viável do problema restrito aproximado.

O problema restrito dual consiste em encontrar um vetou g indexado por .S tal que

g(.s) > o,
i7(Su) $ 0 para cada u em J(3/),

glSI ? 0 para cada S em /(3/).

Se J(y) n R é vazio para algum R em .S, então o vetou característico de R é uma
solução do problema restrito dual.

Portanto, o par de problemas restritos podem ser resolvidos por um algoritmo que
verifica se J(y) é uma transversal de .S. Utilizando o método de aproximação primal-dual
descrevemos na próxima seção um algoiitmo de aproximação puramente combinatório
para o problema da transversal mínima.

6.3 Algoritmo

A descrição desse algoiitmo se deve a Bar-Yehuda e Even l51 e foi inicialmente desen-
volvido para o problema da cobertura mínima por vértices. O algoritmo a seguir supõe
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que os subconjuntos de .S são não-vazios e portanto o problema é viável. No algoiitmo,
g tem valores eln {0, 1} e é representado pela parte J ::: {u C U : zlul :: 1}. Assim, z é

um candidato a solução se e somente se J é uma transversal de .S.

Algoritmo MINT-BYE(U, .S, c). Recebe uin conjunto finito C/, uma coleção
.S de subconjuntos não-vazios de U e un-la função custo c de t/ em Qz e devolve
uma transversal J de .S e um vedor g/ dual viável tal que c(J) 5; P Z/(.S).

O algoritl-no é iterativo e no início de cada iteração temos um vedor y viável no dual e
uma parte J de U

No início da primeira iteração temos 3/ = 0 e J = {u C Z./ : club = 0}.

Cada iteração consiste em:

Caso 1: J é uma transversal de .S

Devolva J, 3/ e pare

Caso 2: J não é uma transversal de .S

Se:ja R um subconjunto de S tal qué i n .R # 0.

Seja 0 o maior valor, tal que o vetor 3/' := g/ + 0Xa é dual viável.

Seja r um elemento de R tal que 3/'(S.) = clrl.

Seja J' := J U {r}

Comece nova iteração com 3/' e J' nos papéis de g/ e J, respectivamente. l

6.4 Correção e razão de aproximação

Em cada iteração, g é um vetou viável do problema dual. O conjunto J(Z/) devolvido
pelo algoritmo é uma transversal de .S. Temos ainda, pela escolha de /3, que lz n sl 5; #
para cada S eln .S. O valor de uma solução pata o problema MiNT(C/, .S,c) é denotado
por opt(U, .S, c). Logo, se z é o vedor característico de J e z* é uma solução do problema
piimal, então

c(;) = cz $ P3/Z' $ Õcz* .$ #oPt(U, .S, c)

onde a primeira parte da desigualdade segue do lema das folgas aproxin-Lados (lema 2.6)
e a segunda do lema da dualidade (lema 2.1).



78 6.5 Cobertura por vértices

Temos que, a cada iteração, o tamanho de J aumenta de uma unidade e mais ainda o
algoritmo realiza no máxin)o IUI iterações. Assim, o consumo de tempo total de execução
do algoritmo é O(IU l SI).

Do que foi exposto acima temos o seguinte teorema.

Teorem.a 6.1 : O algoriümo MíNT-BYE é uma #-aproxiJllaÇão po.linomiaJ para o
problema MiNT(U, .S, c), ozlde a := maxsc.slSI. l

6.5 Cobertura por vértices

Um prefeito de uma cidade deseja instalar telefones públicos em um bairro de modo

que cada rua tenha um telefone público em pelo menos uma das esquinas. Essa situação
está ilustrada na figura 6.5.

Figura 6.5: Ilustração do problema de instalação de telefones públicos

Existe um custo de se instalar um telefone público em cada esquina (figura 6.6). O
prefeito deseja instalar os telefones gastando o menos possível (figura 6.7).

Ingredientes primal-duais: o problema é de programação inteira, algoritmo de apro-
ximação, algoritmo dual-ascendente.

Problema

Passamos a descrever, mais precisamente, o problema da cobertura mínima por verti
ces
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6
100

Figura 6.6: Ilustração do problema de instalação de telefones públicos com custos

Dado ull] grato, uma cobertura por vértices é um conjunto de vértices com pelo
menos um dos extremos de cada aresta. Uma cobertura por vértices taihbém será chamada

de cobertura nesta seção.

Seja c uma função 'custo' de V em ZZ Dizemos que clt;l é o custo associado ao vértice
u em y. O custo de uma cobertura S denotado por c(S) é a solda dos custos de seus
vértices.

O problema da cobertura mínima por vértices (uertea; comer problem) é um caso

particular do problema da transversal mínima e pode ser descrito como:

Problema MiNCV(y.-E,c): Dados uin grafo (y.-E), um custo club em Zz
para cada u em y, encontrar uma cobertura por vértices C que minimize

c(a)

Relaxação linear e problemas restritos

O seguinte programa linear, que chalalamos de piimal, é uma relaxação do problema
MiwCV(y. -E, c): encontrar uin vetor z indexado por V que
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Figura 6.7: Instalação de telefones públicos de custo mínimo

minimize
enh n e roe+rirÃoa
LJV R/ uu x vv vx Ayv vv zlu zlul ? l para cada uu em .E,

Flui 2 0 para cada u em V

Coada vetor característico de uma cobertura é um vetor viável do problema primal.

O dual desse programa é: encontrei uin vetor 3/ indexado por .B que

maximize y(.E)
sob as restrições g/(õ(u)) 5; club pala cada u em V,

yluu1 2 0 para cada uu em .E.

onde .5(u) denota o conjunto das arestas que têm u como um de seus extremos.

Seja y um vetar dual viável e seja # := 2. Sejam ainda /(g/) := {au C .E : Z/luul = 0}
e J(Z/) := {« c }' : 3/(õ(«)) 2 .1«1}.

O problema restrito aproximado consiste em: encontrar um vetor g indexado por y
tal aue

zlul + lul ? l para cada uu em -E,
rlul+zlul $ /7 paracadauuem .Bv(3/),

zlul ? 0 para cada H em J(y),
zlul = 0 para cada u em U \ J(3/)
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Se J(Z/) é uma cobertura de .E, o vetor característico z de J(3/) é mina solução viável
do problema restrito aproximado.

O problema restrito dual consiste em: encontrar un-l vedor 3/' indexado por .E tal que

g(-E) > 0,
g(.5(t,)) 5; 0 para cadau em J(y),

gluul ? 0 para cada uu em /(Z/)

Se J(3/) n {uu} é vazio para alguma atesta uu elll .E, então o vedor característico de uu
é uma solução do problema restrito dual.

Algoritmo

O problema MINCV é viável, já que um grifo sempre possui uma cobertura por
vértices. No algoritmo, n tem valores ein {0, 1} e é representado pela parte J := {u c V
zlul = 1}. Assim, z é um candidato a solução se e somente se J é uma cobertura de -B.

Algoritmo MiNCV-BYE(V. .E, c, #). Recebe um grafo (y. .E), um club em
Z>b para cada u em V e um número /3 := 2 e devolve uma cobertura por
vértices J de E e um vedor Z/ dual viável tal que c(J) $ /3 y(E).

O algoritnio é iterativo, e no início de cada iteração temos um vetor y viável no dual
e uma parte J de V

No início da primeira iteração temos g/ -: 0 e J = {u C y : club = 0}.

Cada iteração consiste em:

Caso 1: J é uma cobertura de .E

Devolva J, 3/ e pare

Caso 2: J não é uma cobertura de .E

Seja uu uma aresta de .E tal que i n {uo} :# a.

Seja 0 o maior valor, tal que o vetar y' ::: g/ + 0Xt-} é dual viável.

Seja r um ext«mo de uu tal que g/'(õ(z)) = cla:l.

Seja J' := J U {z}.

Comece nova iteração com 3/' e J' nos papéis de y e J, respectivamente. l
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Correção e razão de aproximação

Durante a execução do algoritlllo, y é lula vetor dual viável. O conjunto J(3/) devolvido
pelo algoritino é uma cobertura de -D. Temos que IJ n {wull 5; 2 para cada aresta uu em
.D. O valor de uma solução para o problema MiNCV(y. E, c) é denotado por opt(y. -E, c).
Logo, se z é o vetor característico de J e z* é uma solução do problema piimal, então

c(J) c= 5; 23/b 5; 2cz* $ 2oPt(y. .B, c)

onde a primeira parte da desigualdade segue do lema das folgas aproximadas e a segunda
do lema da dualidade.

Temos que o tamanho de J aumenta de uma unidade a cada iteração e, mais ainda,
temos que o algoritmo realiza no llláximo VI iterações. Assim, o consumo de tempo total
de execução do algoritino é O(IV l.EI).

Do que foi dito adn-La temos o seguinte teorema:

Teorema 6.2 : O aJgoritmo obílido da ap.ligação do método de aproximação prí--
inaJ-dua/ é uma 2-aproximação po/inomia/ para o problema MiNCV(V. -E, c). l
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Localização de instalações

Um dos mais importantes aspectos da logística é decidir onde instalar lojas, depósitos,
fábricas, servidores http etc. Essas decisões estratégicas determinam se os produtos fluirão
de maneira eficiente através do sistema de distribuição existente.

Em linha gerais, problemas de localização de instalações consistem em determinar
locais onde algum recurso deve ser instalado, e como estes recursos atenderão as demandas
dos centros consumidores ou clientes. Dependendo da aplicação, os locais das possíveis
instalações e os clientes podem sei modelados, por exemplo, como vértices ein um grato
ou pontos em algum espaço métrico.

Clonsidere, por exemplo, a seguinte versão do problema. Suponha que fábricas de um

determinado produto devem ser construídas a fim de atender a demanda de clientes por
este produto. Esta situação está i]ustrada na 6gura 7.1 onde os símbo]os [] e [D indicam
locais candidatos a receber uma fábrica e os símbolos O e [l) representam os c]ientes.

a
n
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d [Dn

b

0 C

D
h
0
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n

g
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0

n o
Figura 7.1: Ilustração do problema da localização das fábricas

Existem certos custos associados ao problema. Para cada local candidato a receber
uma fábrica, há um custo de instalar-se uma fábrica nesse local. Além disso, para cada
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local { candidato a receber uma fábrica e cada cliente .j tem-se uin custo correspondente

a uma fábrica em { satisfazer toda a demanda de .j.

O problema pede unia lista de locais onde fábricas devem ser instaladas e para cada
cliente, qual fábrica deve satisfazer toda sua demanda de maneira que o custo total seja
o menor possível (figura 7.2).

Figura 7.2: Localização das fábricas e atendimento aos clientes

Problemas de localização de instalações incluem uma grande gama de problemas, tais
como determinar locais onde devem ser construídos postos médicos, depósitos de materiais
de risco, caixas eletrõnicos, apenas pra enumerar alguns.

Ingredientes primal-duais: o problema é de programação inteira, algoritmo de apro-
ximação, algoritmo dual-ascendente.

7.1 Problema

Passamos a descrever o problema da localização de instalações mais precisamente. O
problema da localização de instalações pode ser modelado através de um grafo bipartido
completo (figura 7.3).

Seja G um grafo bipartidoi cotnpleto com partes F' e O, onde F representa um conjunto
de locais onde recursos podem ser instalados e C representa centros consumidores ou
clientes que têm alguma demanda pelos recursos instalados. Denotamos por -E o conjunto
das arestas de G.

O custo necessário para instalar recursos é dado por uma função / de -F em Z z Assim,
/lil é o custo para instalar o recurso em e. O custo para atender as demandas é dado por

iTalvez fique mais claro se enxergarmos o grato G como sendo um grifo dirigido contendo todos os
arcos da forma {j com i em F e j em a
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a
n

c d e g { l

0 D D 0 0 0 0
b c e f h j k

Figura 7.3: Modelagem da situação da figura 7.1 como um grifo bipartido

uma função c de -E em ZZ. Desta forma, clá.jl é o custo de .j utilizar o recurso ein {.

Uma localização para G é uln par (.A, -L) tal que .A é uma parte de F', -L é uma parte
de õ(Á) tal que I'L(.A) = C' (figura 7.4).

gd ea C Z

n n

WH:::lib '. {il-111©Bil :gã8
t, c e f h à k

Figura 7.4: Uma localização para o grafo da figura 7.3

O custo de uma localização (.A, Z.) é /(.A) + c(-L), onde /(.A) = E:.. /lÍI e c(-L) =

>l:ij.i, clijl. O custo da localização (.4, .L) é representado por custo(.A, .L).

O problema da localização de instalações (/acÍZifg/ /ocatÍon proa/em), denotado
pela sigla MiNLI pode ser descrito como:

Problema MiNLI (F, O, /, c): Dados um grifo bipartido completo com par-
tes F e C, um custo /lil em ZZ para cada i em .F e um custo cl{.jl ein Zz
para cada i.j em E, encontrar uma localização de custo mínimo.

Como é mostrado a seguir, o problema MiNLI é tão difícil quanto o problema da
cobertura por conjuntos, denotado por MiNCC que por sua vez é equivalente ao problema
da transversal mínima.

Seja S uma coleção de partes de um conjunto anito U. Dizemos que uma parte 7' de
.S cobre U se todo elemento de U pertence a algum conjunto de 'r. Nesse caso, dizemos
também que T é uma cobertura de U. O MiNCICI consiste no seguinte:
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Problema MiNCC(U, .S, /): Dados uln conjunto finito U, uma coleção S de
partes que cobrem C/, e um custo /ISI em (1)z para cada S em 8, encontrar
unia cobertura 'r (lue minimize /('r).

Uma instância (U, S, /) de MINCC pode ser transformada ein tempo polinoinial em
uma instância (.F,(-;,/,c) de MtNLI. Tome .F = .S, (7 = U e seja G o grifo bipartido
completo com partes -F e (-; e o conjunto de arestas .E. Seja c a função de -E eln ZZ,
definido da seguinte maneira

.['«] :- 1 :... /['] -- : se u está em S,
se u não está em S.

Um exemplo dessa transformação pode ser observado nas figuras 7.5 e 7.6.

Pode-se verificar que uma parte 'r de .S é uma cobertura de U se e somente se (T, .L7-)
é uma localização para G, onde Z)7- := {Su : S C 'r e u C S}. Ademais, /I'n é igual a
custo('r, L). Logo, como MiNLI, o MiNCCé NP-difícil j191.

©b

St
ed 8e

S2
eh

ej IS61 eh
S3 S4

Figura 7.5: Uma instância do problema de cobertura por conjuntos: U = {a, b, c, . . . , Z} e
-S = {St, S2, ..., Sõ}.

Todo candidato a solução para MiNCC(U, S, /) corresponde a um candidato a solução
para o MiNLI(-F, C', /, c) de mesmo custo e, sendo assim, uma aproximação para MiNLI
corresponde a uma aproximação para MiNCC. Sob a hipótese de P :# NP, o MINCC tem
como limiar de aproximação c log l.EI, para alguma constante c > 0 l31. Portanto, o limiar
de aproximação para o MiNLI ê pelo menos o limiar de MINCC.

Uma versão mais tratável do MINLI é aquela onde o custo c é uma função métrica, ou

seja, cl{.jl $ clÍAI + clkll + clZ.jl, para todo {.j, kZ, Z.j em -D (figura 7.7).
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Si S2 Sa S4 Ss S6

ü b c d e f g h, i i k l

Figura 7.6: Representação da instância da figura 7.5 como uma instância do problema de
localização de instalações. As arestas ausentes na figura tên-t custo 'infinito'

+h
- \,'

Figura 7.7: Ilustração da desigualdade triangular

O problema métrico da localização de instalações, denotado pela sigla MiNMLI
pode ser descrito como:

Problema MINMLI(F',(.7,/, c): Dados um grato bipartido completo com
partes .F e (7, um custo /lil ein Zz para cada i em F e uin custo cl{.jl en] ZZ
para cada {.j em -E, tal que c satisfaz a desigualdade triangular, encontrar uma
localização de custo mínimo.

O valor de uma localização de custo mínimo para o MiNMLI(.F, O, /, c) é denotado
por opt(-F, (7, /, c). Esta é a versão do problema que é tratada na seqüência deste capítulo.

7.2 Relaxação linear

O seguinte programa linear, que chamamos de problema primal, proposto por Ba-

linski l41 é uma relaxação para o MiNMLl: encontrei um vedor # indexado por .E e 3/
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indexado por F, que

minimize
.,\h 9 a rna+r;rÃoQLJv b.r l.ÜLJ x vLJ ux xyv \#u

cz

«(õ (.j ) )

Z/IÍI nlÍ.jl
«l{.jl

+
>
>
>
>

/3/
l
0

0

0

para cada .j em (.7,

para cada d em F e J em (.;,
para cada { em F e .j em C,
para cada { em F'

(7.1)

E fácil ver que o programa linear acima é uma relaxação do MiNMLI. Cada candidato
a solução (.4,-L) corresponde a um par (z,y) de vetores duais viáveis onde z é o vedor
característico de Á e y é o vedor característico de Z. Vale ainda que, cada par (z,3/)
de {0, 11-vetores primais viáveis corresponde a uma localização de mesmo custo: tome
Á = {i C F' : Z/l 1 = 1} e -L = {{.j C -E : a;l{.jl = 1}.

O correspondente problema dual consiste em: encontrar vetores w, indexado por C
e z, indexado por .E que

maximize
qnh na rna tiranaJ'yvvv

.«(c)
««l.jl - .l{.jl

.(á(ã))
«[J]
,IÍ.jl

5; cl{.jl paracadaáem-Fe.j em a
$ /1ÍI para cada { em F,

? 0 para cada .j ein C',
? 0 para cada { em -F e .j em O'.

(7.2)

Dizemos que w e z respeitam c se

«[J] zl{.jl 5; clã.71 para todo i ein -F e .j em (7. (7.3)

A aresta {.j é dita paga se m e z satisfazem (7.3) com igualdade. Dizemos ainda, que z
respeita / se

;(Õ({)) $ /1ál para todo { em F'. (7.4)

O vértice { está pago se z satisfaz (7.4) com igualdade.

O lema da dualidade aplicado ao MtNMLI é o seguinte

Lema 7.1 (da dualidade): Sdar]] G um grado biparüido completo cona bipartição
f' e C, /lil em Zz para cada { em r' e clí.jl en] Zz para cada {.j em .E. Se (Á, L)
é uma localização para G e m e z funções qtze respeitam c e / eilüão custo(.4, -L) ?
-«(c)
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Deinonstiação: Temos que

«,(c) ,(.L) + ««(0) - ;(.L)
E:j.. zl{.jl + E:j..(«'lll -
E:j.. ,l{.jl + E:j.. .l{.jl
E::. ,(õ(i)) + E:j.. clí.jl
E:.. /lil + E:j.. cl{.jl
/(A) + c(-L)
c«sto(.A, Z.).

<
<

;l{.íl)

A primeira desigualdade vale, pois para cada .j em (7 tem-se pelo menos uma aresta de .L
incidente a .j. Cromo m e z respeitam c, então vale a segunda desigualdade. Finalmente,
a terceira desigualdade segue do fato de z respeitar /. l

Uma conseqüência trivial do lema 7.1 é que se (.4, L) é uma localização de custo mínimo
e m e z funções que respeitam c e / então

««(a) 5; c«sto(.4, L) OPt(F, a, /, c) (7.5)

7.3 Problemas restritos

Sejam a um número tal que 0 < a 5; l e w e z vetores dual viáveis. Suponha ainda
que m e z são tais que

-«l.jl ,lí.jl cl{.71 para cada {.j coi-n zl{.jl > 0. (7.6)

Considere os conjuntos

.r: («« )

.r:(;)
;: (,)

;2(«,,,,a)

{.j c C : ««l.jl

{{.j : á c F', .j c C e zl{.jl

{ã c F' : ;(ó(i))

{{.j : á c F, .j c C' e ml.jl

0},

,li.jl ? acli.jl}
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O problema restrito aproximado piimal consiste em encontrar velares E e g/ tais que

«(õ (.j ) )

«(õ (.j ) )

z/líl - «l{.jl
z/lÍI - «l{.jl

«l{.jl
«l{.jl

l
l
0

0

0

0

0

0

para cada .j em a,

para cada .j em (7 \ /i(to),
para cada {.j ein /2(z),
para cada {.j ein -E \ .b(z),
para cada {.j em J2(w, z, cl),

para cada {.j em -D \ J2 (w, z, a),

para cada { em Ji(z),
para cada { em F' \ Ji(z).

(7.7)

A seguir mostramos que a solução do problema restrito aproximado primal se reduz a
solução de um problema colnbinatório.

Seja A uma parte maximal de JI(z) tal que não existe í e á' em .A e .j em C com
zl{.jl > 0 e zle'.jl > 0. Sejam ainda R := JI(z) \ .Á e S := F' \ Ji(z). As partes .A, R e S

formam uma partição de F'. Considere também P := J2(w, z, l).

Considere agora a partição de C' em partes -K, .B e N onde

B
N

{.j C C' : existe {.j em J2(u,, z,a) com í em ..4},

{.j c C' \ .K : existe {.j em P com { em R},
a \ (K U .B) .

A situação está ilustrada na figura 7.8

Temos agora três casos a considerar.

Caso 1: K = C.

Neste caso, tome .L como sendo uma parte minimal de J2(w, z, a) com I'L(.4) = (y.
Pode-se verificar que y := ly''l e z := XL formam uma solução do problema restrito
aproximado primam.

Caso 2: .N = çõ e -B :# 0.

Para cada .j em -B existe € em R tal que {.j está em P. Além disso, para cada { em
R, existem .j' em -K e á' em Á tais que zl{.j'l > 0 e zli'.j'l > 0, implicando, devido a
(7.6) que {.j' e {'.j' estão ambas em P. Assim, para cada .j em B existem á ein R, .j'
em .l( e {' em .A tais que ij, {j' e i'.j' estão todos em P. Pela desigualdade triangular
í'.j está em J2(w, z, 1/3). Portanto, para cv - 1/3 tem-se que .B = 0 e este caso não
ocorre.
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Caso 3: N :# 0

Seja ü := XW e 2 := Xõ'(s,W). Pode-se verificar que ü e 2 são soluções do seguinte
problema restrito dual: encontrar ü e 2 tais que

ü(o)
üljl zli.jl

2(õ({))

>
<
<
>
>

0,
0

0

0

0

para cada {.j em J2(w, z, l),
para cada { em Ji(z),
para cada .j ein /i(w),
para cada {.j em -r2(z).

(7.8)

Como foi visto acima, para a - 1/3, os problemas restritos (7.7) e (7.8) se reduzem a
uin problema puramente combinatória.

A próxima seção descreve a aplicação desta idéia em um algoritmo do tipo primam-dual.

7.4 Algoritmo

O algoritmo apresentado nesta seção é devido a Jain e Vazirani 1281.Ele é o resultado da
aplicação do método de aproximação primal-dual ao MiNMLI. Na descrição do algoritmo
e nas demonstrações que seguem supõe-se que a instância dada é viável, ou seja, F # 0.

No algoritino a seguir, z e y têm valores em {0, 1}. O vedor z é representado por uma
parte L = {{.j C .D : a;l{.jl :: 1} e 3/ é representado por uma parte .4 = {{ C -F : Z/líl :: l}

Eln linhas gerais o algoritmo é o seguinte. Seja (.F, (7, /, c) uma instância do MiNMLI.
No início de cada iteração, além de vetores duais viáveis w e z, o algoritmo mantén-t

(âg«ra 7.8):

e partes .L e P do conjunto de arestas do grato;

e uma partição .A, R e S de -FI e

e uma partição K, -B e .N de (7

Os vértices eln .4 e arestas em L são aqueles escolhidos para fazer parte da localização
devolvida pelo algoritmo. A paire P contém as arestas pagas. Os vértices em R foram
rejeitados pelo algoritnlo e não farão parte da localização. Cada vértice em .'l U -R está
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Figura 7.8: Ilustração da estrutura induzida pelas partições .4, R, S, .K, .B e .V

pago. Os vértices em -K são aqueles que já estão ligados a algum vértice em .4 através
de alguma aresta de L. Cada vértice em .B está ligado a algum vértice .4 U -R através de
uma aresta en] P. Durante a execução do algoritmo, os vértices eln S migram para .4 ou
R, e os vértices ein .N vão para K ou -B. Ao final do algoritmo tem-se N = 0, e cada
vértice em B é transferido para -K, após ser ligado 'convenientemente' a um vértice:em .A

(fig«ra 7.9).

Figura 7.9: Diagrama de transição dos vértices nas partições ao longo da execução do
algoritmo.

Algoritmo MINMLl-JV(-F, C, /, c). Recebe um grifo bipartido completo

com partes F e (7 e conjunto .E de arestas, uma função custo / de F' ein Zz e
uma função custo c de E em Z z que satisfaz desigualdade triangular e devolve
uma localização (.4, .L) e vetores m e z duais viáveis tais que custo(.4, L) $

Cada iteração começa com uin vetou w indexado por (17, um vetor z indexado por
E, partes .4, R e S de F', partes -K, .B e .V de (7 e partes P e L de .E. Na primeira

 
© ) ( + e + ) ( + + e

F
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iteração w := 0, z = 0, .4 = {{ c .F : /líl = 0}, R = g, S = F' \ .4, .K = {.j c C'
existe {.j em -E, /lil = 0 e cl{.jl = 0}, .B = 0, .V :: C' \ -K, L = {i.j c .E : /lil = 0 e cl{.jl =
0}, P = {{.j C -E : cl{.jl = 0}. Pode-se supor que lõl(.j, Á)l = 1 para cada .j em -K, pois se
este não for o caso basta remover algumas giestas de .L.

A execução do algoritino consiste de uma seqüência de ocorrências do caso 3, seguidas
de ocorrências do caso 2 e, finalmente, uma ocorrência do caso 1. Em cada iteração em
que ocorre o caso 3, N é o conjunto dos índices de componentes de w que podem ter seus

valores acrescidos de 0 na iteração. Analogamente, õP(S, N) são os índices de componentes
de z que podem aumentar de 0 na iteração.

Cada um dos subcasos do caso 3 corresponde às situações em que o crescimento de
algun-t componente de wl.NI ou zl(5p(S, N)j faz com que m e z deixem de respeitar c e
.f (deixem de ser vetores duais viáveis).

Caso l: .K = (7

Devolva .A, .L, w e z e pare

Caso 2: N :: ül e .B :# 0.

Seja .j um vértice de -B.

Seja {' um vértice em .A tal que clá'.jl é mínimo.

Seja K' := -K u {.j}, B' := -B \ {.j}, N' := .N e .L' := L U {í'.j}.
Clomece nova iteração com .K', .B', .V' e .L' nos papéis de .K, -B, .V e L respectiva-
mente.

Caso 3: .V # 0

Seja 0 o maior número tal que w' respeita c e / e z' respeita / , onde

.z/ Z + 0Àlâp(S,N)

Seja P' {{.j c .D : ««'l.ÍI - ,'li.jl clí.jl}

Caso 3A: õ,,(S, N) \ óP(S, N) :# 0.
Con-tece nova iteração com m', z' e P' nos papéis de w, z e P, respectivamente

Caso 3B: Existe uma atesta {.j em P' com ! ein .4 U R e com .j em .7V.

Sda K' := -K, .B' := B U {.j} e .M' := .N \ {.j}.
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Comece nova iteração com m', z', K', .B', .N' e P' nos papéis de w, z, K, .B, .M
e P respectivamente.

Caso 3C: Existe um vértice { em S tal que z'(õ({)) = /lil e I'P'({) n FP,(.A) :# 0.

Seja .A' := ..4, R' := R U {Í} e S' := S \ {Í}.

Comece nova iteração com m', z', .,4', R', S' e P' nos papéis de w, z, .4, R, S e
P, respectivamente.

Caso 3D: Existe um vértice { em S tal que z'(õ({)) = /lil e I'p,(ã) n I'P (.4) = g.
Seja ,4' := .A U {Í}, R' := R e S' := S \ {i}.

Sda -K' := -K U rP,(i), -B' := -B \ I'P.({), .N' := .M \ I'P,({) e .L' := .L U .5P,({).

Comece nova iteração com lo', z', .4', R', S', .](', .B', .V', ].,' e P' nos papéis de
w, z, .,4, R, S, .K, .B, .N, .L e P, respectivamente. l

As figuras 7.10 e 7.11 ilustram o algoritmo MINMLl-JV em execução

7.5 Invariantes

A correção do algoritmo baseia-se na validade de uma série de invariantes a seguir
enunciados. Estes invariantes são afirmações envolvendo os dados do problema .F, C, /, c
e os objetos w, z, ..4, R, S, K, .B, N, .L, P e P>, onde P> := {í.j C .E : z]{.j] > 0].. As
afirmações são válidas no início de cada iteração do algoritmo, e dizem como estes objetos

se relacionam entre si e com os dados do problema. Os invariantes estão agrupados
conforme os objetos envolvidos.

Partição do Grato. O invariante a seguir envolve as partes .A, R, S, K, .B e N

(jvl) (partição) As partes .A, R e S formam uma partição de F e as partes .V, .B e .K

formam uma partição de C' (figura 7.8).

Estrutura da localização parcial

(jv2) (localização parcial) (.A, -L) é uma localização para o grato bipartido con-tpleto com

bipaitição .4 e -K (figura 7.12).

ljv3) (lõl(.A,k) = 1) Para cada .j em K existe tu]] único { em .4 tal que {.j está em .L

(fig«ra 7.12).
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Figura 7.10: Execução do algoritmo MiNMLl-JV. Se uma atesta está representada por
uma linha pontilhada-tracejada, então esta aresta está em P' \ P. Se uma aresta está
representada por uma linha tracejada, então esta aresta está em P e se uma aresta está
representada pot uma linha contínua mais grossa, então esta aresta está em -L. Um vértice
ã é cinza se z(õ({)) = /lil. Em (a) tem-se vetores duais m e z, o grato de entrada, e as
partições no início da execução. A parte (1) de cada iteração mostra o valor dos vetores
duais w e z ao final da iteração, a parte (2) exibe um grato ilustrando a situação das
arestas e vértices após a primeira parte do caso 3 em iterações que este caso ocorre e nas
iterações em que o caso 2 ocorre, esta parte ilustra a situação das partições ao final da
iteração. (b) mostra a situação no início da primeira iteração (caso 3A). Em (b.l),tein-
se os valores dos vetores duais ao final da iteração, em (b.2) o grifo mostra as arestas
{bd, cd, ce} em P' \ P e em (b.3) tem-se as partições ao final da primeira iteração. (c)
mostra a situação em que as arestas {ad,be, c.f} estão em P' \ P (caso 3A) e (d) é a

situação em que z(õ(a)) = /lal (caso 3D).

mIaI .«[el wl/l

.l.dl ,1«1 ;l./l= o
,lz,ól ,lz,el zlÓ/l = 0
;leal ,jcel ,lc/l

wldl .«[e] = 0 «,]/]

;jade ,1«1 zl«/l
,lz,d ,jbel - 0 ,ló/l
zlcal = 0 ;jcel ,[c/] = 0

mIaI «,[el .«l/l

zl.dl ,1-1 ,l./l
,lz,al zlz,el ,lz,/l
zlcdl ;jcel .lc/l

«,lal ««[e] «,l/l
l dl l zl«l ,la/l

,lód ii .jóel zló/l
,leal ,jcel ,lc/l
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Figura 7.11: Execução do algoritmo MiNMLl-JV (continuação). Ein (e) z(5(Z))) = /lól
(caso 3D). Em (f), a atesta be está em P' e Z, está em -R (caso 3C), em (g) ocorre o

caso 3B onde a aresta a/ está em P' e a está ein .4 e (h) e (i) mostram ocorrências
do caso 2. O algoritmo devolve as partes -A e .Z) ilustradas em (i.3) e os vetores m e z
ilustrados em (i.l). Temos que custo(.4,-L) = 46 e m((7) = 39, portanto custo(,4,.L) $
(46/39) m(0) < 1, 18 w(C') 5; 1, 18 OPt(f', C, /, c)
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Figura 7.12: Ilustração da estrutura induzida pelas partições .4, K e .L

Arestas pagas Os seguintes invariantes tratam das arestas pagas, ou sela, as arestas
emP

(jv4) (zl-E \ PI = 0) Para i.j em -E \ P vale que zl{.jl = 0.

(jv5) (zlõ(Á, -B U N)l = 0) Para { em Á e .j em -B U -N vale que zl{.jl = 0.

(jv6) (.5P.,(.4) Ç .Z;) Para cada {.j em P> com { em .4 tem-se que {.j está em L.

(jv7) (1'P({) n I'P(A) :# 0) Para cada { em -R existe {' em ,4 e .j' em -K tal que {.j' e e'.f'
pqtnn pna F''

Vedor dual m. Os próximos invariantes relacionam o vedor dual m com as partes -K, .B
eN.

ljv8) (monotonicidade) Para cada .j em Ã. u .B e .j', .j" em N vale que 0 5; wl.jl $ mlJ'l =
«[j"] .

(jv9) (parte B) Pala cada .j em -B vale uma das s-

- existe { elll .A tal que í.j está em PI

existe { em R, ã" em .A e .j" em /f tais que i.j, i.j" e í".j" estão em P e ml.jl ? wl.j/'l.

guintes afirmaçõesUI

Viabilidade dual. Os invariantes a seguir afirmam que os vetores m e z são duais
vIáveIs no InIcIo -A- .,.,-.'D 'v-' '~vuv-

ljv10) (não negatividade) Para cada { em F' e .j em

(jvll) Para cada { e:n -F vale que z(.5({)) 5; /lil.

ljv12) Para cada { em .F e .j em C' vale que wl.jl -- zl{.jl 5; clá.jl

C7 vale que wlll ? 0 e zl{.jl ? 0l
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Folgas complementares e aproximadas. Os invariantes abaixo relacionam as arestas
pagas à parte P de .E e os vértices pagos às partes .4 e R de F

(jv13) Para cada vértice { em .4 U R vale que z(õ({))

(jv14) Para cada aresta {.j em P vale que mlll ,l{.jl .l{.jl

(jv15) Para cada aresta {.j em Z, vale que 3ml.jl zl{.jl ? clã.jl

Para demonstrar que as afirmações acima são legítimos invariantes devemos mostrar
quel

(i) as afirmações valem no início da primeira iteração; e

(ii) se as afirmações valem no início de uma iteração em que ocorre o caso 2, então as
afirmações também va]em ao final da iteração com m', z', .,4', R', S', .Z(', .B', ]V', P',
PI. e -L' nos papéis de w, z, .4, R, S, K, .B, .M, P, P> e .L.

De (i) e (ii) conclui-se que as afirmações também valem no início da última iteração;
quando ocorre o caso 1. Supondo-se, é claro, que mais cedo ou mais tarde o caso l sempre
ocorre.

É fácil verificar que cada uma das afirmações vale no início da primeira iteração e não

é difícil verificar (ii) para cada uma das afirmações. A seguir estão as demonstrações dos
invariantes(jvl),(jv2),(jv3),(jv4),(jv6),(jv7),(jvll),(jv12),(jv13) e(jv15) a título de
ilustração. Nas delnonstiações são usados, possivelmente sem aviso, os seguintes fatos:
A Ç AI, R Ç R, S'2 S', K Ç K', N'2 N', L Ç L' e P Ç P'

Demonstração de (jvl): Considere uma iteração em que ocorre o caso 2 ou 3. No
início da iteração vale que .A, R e S formam uma partição de -F e K, .B e N formam uma
partição de C. As partes .4', R' e S' são definidas nos casos 3C e 3D. Ao final da iteração
em que um desses casos ocorre, tem-se que S' := S \ {i} e:

e .4' := .4, R' := R U {i}, se o caso 3C ocorre, ou

e .4' := .4 U {á}, R' := R, se o caso 3D ocorre,

onde { é unl vértice de F. Assim, é evidente que .4', R' e S' formam uma partição de F'

Analogamente, den:tonstra-se que no final da iteração -K', .B' e /V' formam uma partição
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Deinonstiação de (jv2): Consideremos unia iteração eln que ocorre o caso 2 ou 3. No
início da iteração vale que (.A, L) é uma localização para o grifo bipartido completo com
partes .A e .K, ou seja, -A é uma parte de F', e -L é uma parte de ól(.4) tal que I'L(.4) = -K

Como ao final da iteração .4 Ç .4' e .L Ç L', então basta considerar os casos em que a
parte -L C -L', ou sela os casos 2 e 3D.

Se o caso 2 ocorre, existe uma aresta {.j paga tal que { está em .4 U R e .j está elB
B. Nesse caso o que se faz é escolher um vértice i' de .A e definir K' := K U {.j} e
].,' := .L U {í'.j}. Portanto (.A', -L') é uma localização para o grato bipartido completo com

partes .4' e .K'

Agora vamos considerar uma iteração em que o caso 3D ocorre, ou sda, existe un-l

vértice { em S pago tal que I'P({) n I'P(.A) = 0. Nesse caso, o que se faz é definir
.,4' := .,'i U {i}, .K' := K U I'p,(á) e -L' := -L U õp' ({). Sendo assim, ao final da iteração vale

que (.4', .L') é unia localização para o grafo bipartido completo com partes .4' e -K'. l

Demonstração de (jv3): As únicas iterações relevantes para esse invariante, são as que
os casos 2 e 3D ocorrem, nos quais as partes .K ou Z são modificadas. No início de uma
iteração em que ocorrem os caso 2 ou 3 vale que para cada .j em .K, existe um único.ã: em
,4 tal que {.j está en] L.

Primeiro, considere uma iteração em que o caso 2 ocorre. Nesse caso, Ã.' := Ã. U {.j}
e .L' ::: .L U {i'.j}, onde ã é um vértice em .4.

Considere agora uma iteração em que o caso 3D ocorre. O que acontece nesse caso é
que para cada aresta {.j em .L' \ .L tem-se que .f está em .K' \ /í, pois J está em .B U .N.

Portanto, ao final das iterações em que os casos 2 ou 3D ocorrem vale que para cada
.j em .K', existe um único { eln .4' tal que {.j está em Z,'. l

Demonstração de (jv4): No início da iteração vale que zl-E \ PI = 0. Pela definição de
z' e P' no início do caso 3 vê-se que z'l-E \ PI :: zl.E \ PI e P' a p, pois

P' P U {{.j C -E \ P : ««'l.jl - z'l{.jl cl{.jl}

Logo, no íim da iteração vale que z'l.E \ p'l 0 l

Demonstração de (jv6): Considere uma iteração em que o caso 2 ou 3 ocorre. Pelo
invariante (jv5) vale que õP>(.4,B U N) = 0. Logo, o caso 2 trivialmente mantém o
illvariante.
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Da definição de z' e P' tem-se que

« P» U {{.j C Õp(S, .M) : z'l{.jl > 0}. (7.9)

Em outras palavras, P; \ P> Ç (5P(S, N). Assim, o único caso relevante para demonstrar-
se que no fim da iteração (5P; (Á') Ç -L' é aquele em que .4' = .4 U {d}, onde i é uni vértice
em S, a saber, o caso 3D.

Ao final de uma iteiação em que ocorre o caso 3D vale que

L' U Õp, ({)

2 Óp» (.A) U Õp, ({)

a ó,. (-4) u õp; ({)

U Õp; ({)

(7.10a)

(7.10b)

No início da iteração tem-se que .L 2 l5P(.4), donde segue (7.10a). A igualdade
em (7.10b) é devida a (7.9) 1

Demonstração de (jv7): As únicas iterações relevantes para esse invariante são as que
o caso 3C ocorre por serem as únicas em que a parte R é modificada. No início da iteração
tem-se que para cada { em R existe {' em .4 e .j em .K tal que {.j' e {'.j' estão em P

O que se tem nesse caso é que existe um vértice i em S tal que z'(õ({)) = /líl e
I'P,({) n I'P (Á) # 0. No final da iteração temos que Á' := .A, R' := R U {ã} e K' := .K
Logo, vale que para cada { em -R' existe i' em ,4' e J em -K' tal que {.j' e {'.j' estão em P'. l

Demonstração de (jv9): As únicas iterações relevantes pala esse invariante são as que
o caso 3B ocorre por serem as únicas em que a parte -B é modificada. No início da iteração
tem-se que pala cada .j em -B vale uma das seguintes a6rmações:

© existe { em .4 tal que {.j está em P

e existe á em R, {" em .A e .j" em .K tais que {J, ÍJ" e i".j" estão ein P e tol.jl ? wlJ/'l

Se o caso 3B ocorre, teimas que existe uma aresta {.j eln P' com { ein .A U R e com .j em

N. Ao final da iteração tem-se que K' := -K, .B' := -BU .[.7} e N' := .N\ {.7}. Vamos supor

que € pertence a ..4. Nesse caso, é fácil ver que para cada j em B existe { ein .4 tal que {.j
está ein P'. Suponha agora que í está em R. Nesse caso, pelo invariante (jv7) existe {"
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en] .A e .j" em .K tais que {.j" e {".j" estão ein P Ç P'. Tem-se ainda pelo invariante (jv8)
que .«l.ÍI ? ««l.j"l.

Portanto, para cada .j em .B vale uma das seguintes afinnações:

e existe í em .A tal que {.j está em P'

© existe á eln R, {" em .A e .j" em K tais que {.j, {.j" e i".j" estão em P' e ml.j1 2 wl.j/'l

Demonstração de (jvll) e (jv12): No início da iteração ein que o caso 3 ocorre, tem-se
que os vetores w e z são duais viáveis e, pelo algoritino, w' e z' são construídos de modo
que respeitem c e /. Logo z'(5({)) 5; /lil para todo { em F e m'l.jl z'l{.jl $ clí.jl para
todo á em F e .j em C'. l

Demonstração de (jv13): As partes .A e R são modi6cadas nos caso 3D e 3C, res-
pectivamente. Por esse motivo, apenas iterações em que um desses casos ocorrem são
consideradas nessa demonstração. No início da iteração tem-se que para cada vértice {
e:n .4 u -R «le q« ,(õ({)) = /l€1.

Se o caso 3C ocorre, então existe um vértice { em S tal que z'(õ({)) = /líl e I'P ({) n
I'P,(.4) :# 0. O que se faz então é inserir o vértice í em R'. Portanto, para cada vértice
em R' -le que ,'(õ({)) = /lil.

Se o caso 3D ocorre, então existe um vértice { em S tal que z'(õ({)) = /lil e I'P (i) n
I'P,(.A) = 0. Nesse caso, o vértice { é inserido em .4'. Portanto, para cada vértice em .A'
«le que ,'(.5({)) = /lÍI. l

Demonstração de (jv15): Ao final da iteração vale que .L Ç .L', m'l.jl > ml.jl para cada
.j em (7 e zl{.jl = z'l{.71 para cada {.j em -L. Assim, se .Z; = .L' não há o que demonstrar.
Passamos pois a examinar os casos em que L' \ .L :# 0, ou seja, os casos 2 e 3D.

Suponha que o caso 2 ocorreu. Pelo invariante (jv9), existem duas possibilidades a ser
tratadas. A primeira diz que existe í em ..'! tal que i.j está en] P. Logo,

«,l.jl - ,li'.jl
t-l ü /

'lí'.jl

A primeira igualdade é conseqüência do invariante (jv5) que implica que zl{.jl = zlí'.jl

0. A desigualdade é devida a escolha da aresta i'.j no caso 2.
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Considere agora a segunda possibilidade, ou seja, existe { ein R, {" em .A e .j" eln .l(
tais que i.j, i.j" e {".j" estão em P e wl.j1 2 ml.j"l. Portanto, as seguintes igualdades são
válidas:

.«l.j"l -- zli".j"l = clá".j"l,

.«l.j"l -- zlí.j"l = clí.j"l,
-«l.jl -- zl{.jl = cle.jl.

Reescrevendo (7.11) usando-se o fato de que wl.jl ? IJ"l, obtém-se que

wl.jl - ,li".j"l ? cli".j"l,
-«l.jl - ,l{.j"1 2 cli.j"l,
«IJI -- zl{.jl = clí.jl

Adicionando-se as três desigualdades acima tem-se que

3ml.jl - zle".j"l -- zl{.j"l -- zli.jl ? clÍ".j"l + cli.j"l + clejl
? clÍ"jl

? cli'.jl.

(7.11)

(7.12a)

(7.12b)

A desigualdade (7.12a) segue de c satisfazer desigualdade triangular (figura 7.13) e,
pela escolha de í'.j, a desigualdade (7.12b) é válida. Finalmente, como z'lá'.jl = 0, vale que

3«"I.jj - zl{.jl ? clá'.jl.

Figura 7.13: Desigualdade triangular: cle".j"l + clí.j"l + clí.jl ? cld".jl

7.6 Correção e razão de aproximação

A correção do algoritmo MiNMLl-JV é facilmente demonstrada através dos invaiian
tes



7. Localização de instalações 103

Lema 7.2 : O aJgoritmo MiNMLl-JV devolve izlna /ocalização em tempo poJino
m.za.l.

Demonstração: Vale observar primeiramente que 0 pode ser facilmente calculado. De
fato, soam

minlcjã.jl -- ml.jl : .j C ]V e {.j gl P} e

: := -nin{(/lál -- >1:ij., zl{.jl)/pi: { C S,pi:# 0},

onde pi é o número de arestas de P incidentes ein {. Pode-se tomar 0 como sendo o menor
valor entre 0i e 02,

Em cada ocorrência do caso 2 ou 3, uma das seguintes quantidades aumenta em pelo
menos uma unidade: IKI (caso 2 e 3D), IPI (caso 3A), B (caso 3B) e l-4 U XI (caso 3C

e 3D). No início do algoritmo tem-se que .K = .B = .,4 U R = 0 e Pl{.j C .D : cl{.jl = 0}

Logo, depois de no máximo l(.;l + IPll(.;l + IO'l + l.PI ocorrências do caso 2 o algoritlno
pára. É evidente que o consumo de tempo em cada iteração é polinomial.

No início da última iteração tem-se que K = (.;. Pelo invariante (jv2) vale que (.4, .L)
é unia localização para o grato bipartido completo com partes .4 e -K e portanto, o par
(.A, .L) devolvido é uma localização. l

Teorema 7.3: O aJgoritmo MINML]-JV é uma 3-aproximação po/inomia] para
o problema da localização de instalações.

Demonstração: Pelo teorema 7.3 o algoritmo está correto e consome uma quantidade
polinomial de tempo. A localização (.A, .L) devolvida é tal que:

c«sto(Á, L) = .(L) + /(Á)

cl{.jl + E:.. /líl
cl{.jl + E:.. ;(õ({))
cl{.jl + E:.« E:j.,. zli.jl

cl{.jl + E:.« E:j.. ,l{.jl

clã.jl + E:j:. ;lÍJI

$ E:j..(3««l.jl - 'l{.jl) + E:j.. ,l{.jl

= }1:ij.. 3ml.jl }l:ij.. zl JI + }:ij.L zl{.jl

$ 3oPt (-F, C', /, c)

(7.13a)

(7.13b)

(7.13c)

(7.13d)

(7.13e)

(7.13f)

(7.13g)
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A linha (7.13a) segue do invariante (jv13) das folgas complementares. A não negativi-
dade de z e a definição de -f'> implicam a igualdade (7.13b). A igualdade (7.13c) é devida
aos invariantes (jv4) e (jv6), ou seja zl-E\PI = 0 e õP»(.A) Ç -L. Como (.A, .L) é uma loca-
lização, então a igualdade (7.13d) vale. A desigualdade (7.13e) segue do invariante (jv15).
Finalmente, pelo invariante (jv3), a igualdade (7.13f) é válida e a desigualdade (7.13g)
segue da conseqüência 7.5 do lema da dualidade. l

O exemplo da figura 7.14 mostra como a razão de aproximação é justa

7.7 Eficiência

Nesta seção é descrita uma implementação do algoritmo MiNMLl-JV

As arestas em õ(S, .V) são mantidas em.uma âla € com prioridades, onde a prioridade
de uma aresta {.j é cl{.jl W, e onde TV é o valor de mInI com n em N. É conveniente
lembrar que, pelo invariante (jv8), ml.j'l = ml.j"l pala .j',j" em -7V. Os vértices em S são
mantidos em outra fila .S com prioridades, onde a prioridade de lun vértice { em S é o
menor valor de 0{ tal que

z(Õ(d)) + 0.IÕp({, N')l

No início da primeira iteração, 8 contém todas as arestas do grato e .S contém todos os
vértices em .F cada um com prioridade 'infinita'

Sejam 0{ a prioridade do vértice i no início de uma iteração do algoritmo. Se ao
final da iteração l.ib({,X')l # l.5p({,.M)l, então 01 := (1.5p({,X)l/láb({,X')l)0: o«de, se
õb(í, N') = 0, então 01 é 'infinito'. Pode-se verificar que, durante a execução do algoritmo,
.5b({,.N') e óP({,.N) diferem en] no máximo um elemento e que, portanto, o cálculo da
nova prioridade pode ser feito em tempo constante.

Chamamos de examinar um vértice .j eln (7 a operação que consiste em transferir .j

de .V para .KU.B e atribuir a cada { em .S com {.j em P a prioridade (lõP({, .W)l/(l(iP({, .M) l --
1))0i. O tempo gasto para examinar um vértice é O(IF'l log l-PI).

Seja:n SÁ := {{ € s : I'p(á) n I'P(.4) = 0} e Sa := { c s : I'p(ã) n rP(.A) # g}. É fácil

ver que S.4 e SB formam uma partição de S. Cada vértice eni F deve manter uma marca
indicando a qual das partes .4, R, S.4 ou Sa ele pertence. Analogamente, cada vértice em
C' deve manter uma marca indicando a qual parte -K, .B ou .N ele pertence e cada aresta
deve receber uma marcas indicando se pertence a -L ou P
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Figura 7.14: Exemplo para o qual a razão de aproximação de MiNMLl-JV é justa. O
custo da localização devolvida pelo algoritmo é 3(n -- 1) + 1 + e, e o custo da localização
de custo mínimo é (n + l)c + n.
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Para determinar se o caso 1, 2 ou 3 ocorre basta manter contadores para o número de
vértices em K e em N. O consumo total de tempo envolvido com esta decisão é linear.

O ten-Lpo gasto com a única ocorrência do caso l é O(l-PI C'l), e cada iteração do caso 2
consome uma quantidade de tempo proporcional a lr'l. Assim, ao longo da execução do

algoritmo, o total de tempo gasto com ocorrências do caso l e caso 2 é O(lr'llCI).

Considere agora uma iteração em que ocorre o caso 3. Seja 0€ e 0.s a menor prioridade
de un-l elemento em € e .S, respectivamente. No início de uma ocorrência do caso 2 tem-se

que 0 = minl0C, 0.s}. Aqui estamos supondo que 0c é 'infinito' para f - 0 e 0.s para 'S " 0.
O primeiro elemento em uma das filas responsável pelo valor de 0 deve ser removido da
respectiva fila.

Suponha que 0 = 0C. As arestas em € com prioridade 0 são precisamente as arestas
em P' \ P. Cada aresta eln P' \ P deve ser removida de 8 e receber uma marca indicando
que pertence a P'. Para cada aresta {.j em P' \ P deve-se atribuir ao vértice { a prioridade
(lõb({,X)l/(lõb({,X)l + 1))0i. Esta etapa corresponde a determinação de P', feita'no
início do caso 3. O consumo total de tempo gasto esta etapa é O(IP IC'l log l-P l(71).

Em cada uln dos subcasos de caso 3 devemos proceder como descrito a seguir.

(caso 3A) Nada acontece

(caso 3B) O vértice .j deve receber uma marca que indicando que ele passa a pertencer
a B. Além disso o vértice .j deve ser examinado. O tempo gasto em uma ocorrência
deste caso é O(IPI log IPI). Esse caso ocorre não mais que IC'l vezes. Portanto, ao
longo da execução do algoritmo, o tempo total gasto neste caso é O(IPI C'l log IPI).

(caso 3C) Para decidir se I'P(í) n I'P(.A) :# © basta verificar se existe uma aresta {.j em

P com .j em Á, pois durante a sucessão de ocorrências do caso 3 tem-se que cada
vértice ein .4 é ponta de uma aresta de .L que está paga. O vértice € deve receber
uma marca indicando que pertence a -R. O consumo total de tempo em ocorrências
deste caso é O(l.P IC'l).

(caso 3D) O vértice { deve receber uma marca indicando que a partir da próxima iteração
estala eln .A. Para cada atesta {.j eln P deve-se:

e indicar que {.j passa a pertencer a -L;

e indicar que .j passa pertencer a -K; e

e examinar o vértice .j.
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O total de tempo gasto em ocorrências deste caso é O(IPllC'l log l.PI)

Como pode sei visto, ao longo da execução do algoritino, o telllpo total gasto em
ocorrências de qualquer uln dos casos é O(l-FI C'l log IPll(71). O teorema a seguir resume
a discussão acima.

Teorema 7.4 O aJgorítnlo MiNMLl-JV gasta ílempo O(IPI IC'l log IPI (.;1) l

7.8 Comentários

Abaixo são feitos alguns comentários finais a respeito do algoritmo MiNMLl-JV

Solução parcial

A execução do algoritmo MiNMLl-JV é composta por duas fases: uma sequência de
ocorrências do caso 3 seguida por uma seqüência de ocorrências do caso 2. Passamos a
chamar a primeira seqüência de fase l e a segunda de fase 2.

Durante a fase l o algoritmo mantém ainda os seguintes invariantes:

(jv2') (solução parcial) (.4, .L) é uma localização de custo mhámo para o grifo bipartido
completo com bipartição .4 e -K (6gura 7.12).

(jv3') Para cada .j em -K existe uln único { em .A tal que i.j está em .L Ç P (figura 7.12)

Devido ao invariante (jv2') vê-se que até o final da fase l o algoritmo mantém mina
localização parcial de custo mínimo.

Do invariante (jv3') segue que, como já foi mencionado na seção anterior, I'P({) n
I'P(.4) = ü se e somente se I'P(e) n .A = 0. É computacionalmente mais fácil testar a
segunda igualdade do que a primeira.

Razão de aproximação

E a fase 2 que determina a razão de aproximação três do algoritmo. Considere a
parte B no início da fase 2. Pelo invariante (jv2') sabe-se que para cada .j em .B vale un-la
das seguintes afirmações:
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(bl) existe i ein .4 ta! que {.j está em P;

(b2) existe i en] -R, {" em .A e .j" em -K tais que {.j, i.j" e í".j" estão em P e wl.jl ? ml.j"l

Se para cada .j ein .B vale a afirmação (bl), então, ainda assim, o algoritmo devolve
uma localização de custo mínimo. Portanto, os verdadeiros 'vilões da estória', responsáveis
pela razão de aproximação, são os vértices em .B que satisfazem apenas a afirmação (b2).

]1leurísticas

Existe pelo menos uma heurística que faz com que o algoritmo devolva uma localização
de custo potencialmente mais baixo, apesar da razão de aproximação ser mantida. A
intuição por trás desta heurística é a seguinte. Diminuindo-se o número de vértices em R,
reduz-se o número de vértices eln .B que satisfazem apenas a afirmação (b2). Para isto,
podemos sei mais criteriosos na escolha dos vértices de S que serão transferidos para R,
trocando P' por -f%. nos casos 3CI e 3D:

Caso 3' l. . .l

Caso 3C': Existe um vértice i em S tal que z'(õ(i)) = /líl e rP( (í) n rP{(Á) # 0.
Seja .4' := .4, R' := R U {i} e S' := S \ {í}.

Comece nova iteração com w', z', ..4', .R', S/ e P' nos papéis de w, z, .4, R, S e P,
respectivamente.

Caso 3D': Existe um vértice í em S tal que z'('5(i)) = /líl e I'p{(á) n I'P{(.A) = 0.

Seja .A':= .4 U {í}, .R':= R e S':= S \ {i}.

Sej» .K' := -K U I'P( (í), .B' := B \ FP( ({), N' := N \ I'p((á) e .L' := .Z) U õpç({).

Comece nova iteração com w', z', ..4', R', S', K', B', .7V', .L' e P' nos papéis de w, z,
.4, R, S, K, .B, .ÍV, .Z) e P, respectivamente. l

Na descrição do caso 3B há uma certa heurística. Esse caso poderia ser desmembrado
como segue:

Caso 3' l. . .l

Caso 3Ba': Existe uma aresta íj em P' com { em R e com j em .V

Seja K' := -K, .B' := B U {.j} e .M' := .M \ {J}.

Comece nova iteração com w', z', .K', .B', .ÍV/ e P' nos papéis de w, z, K, B, N e P
respectivamente.
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Caso 3Bb': Existe uma aresta íj em P' com í em .A e com .7 em .ÍV.

Seja -K' := -K U {.j}, .B' := .B, .N' := .N \ {.j} e .L' := -L U {í.j}.

Comece nova iteração com w', z', .](', .B', N' e .L' nos papéis de w, z, .K, B, ]V e .L

respectivamente.

O caso 3B retarda a entrada do vértice .j eln .K. A intenção aqui é eventualmente
permitir que algum vértice { ein S com í.j eln P ainda possa ser transferido para .A, e
os vértices em I'P({) para -K. Com isto espera-se diminuir o número de vértices eln .R e
reduzir os vértices em -B que satisfazem apenas a afirmação (b2).

Extensão do problema

Existe uma extensão bem conhecida do problema da localização de instalações. Nesta
extensão, o custo de .j em (7 utilizar o recurso de í em F é dado por cl{.jlal.jl, onde cl{.jl
já faz parte do problema original e al.íl é a quantidade de recurso exigido por .j. Desta
forma, o custo de uma localização (.A, .L) passa a ser }::...l /{l + }l:ij.L clí.jlal.jl.

Demonstra-se que a pequena variante do algoritmo MINMLl-JV descrita a seguir é
uma 3-aproximação para esta extensão

Seja 6.c' o vetor indexado por C' definido por

a.c'l.jl
al.jl se .j está em C",

0 se .j não está em (7',

e seja ainda Wz' o vedor indexado por -E definido por

"''..- :- { :'''se {.j está em .B',

se {.j não está em .E'.

Dizemos que m e z respeitam c e d se

«,l.jl ;l{.jl $ '1Í.jlali.jl

Troque no algoritino MiNMLl-JV o começo do caso 3 pelo trecho de algoritnlo abaixo

Caso 3': Sda f? o maior número tal que w' e z' respeitam c,,d e /, onde

w' := m + é?.&w

Z' ::; Z + é?@Õp(S-N)

Seja p' := {{.j c -n : «,'l.jl -- z'líjl = cl Jlalll}.
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Claso 3A

Unha maneira fácil de ver que essa modificação funciona é criar al.íl cópias de cada .j,
reduzindo para l o valor de alll. A variação do algoiitmo MiNMLl-JV proposta acima é
mais geral e funciona mesmo para os casos em que al.jl é não inteiro ou exponencialmente
grande.

So[ução da re]axação x so]ução do ]\4lNMIL]

A maior razão entre o custo de uma solução para o MINMLI e o valor de uma solução
da relaxação linear (7.1) é 1.463 1241. Isto significa que qualquer algoritmo de aproximação
para o MiNMLI que usa o valor da solução de (7.1) como limitante inferior tem razão de
aproximação não inferior a 1.463. A diferença grande entre a razão de aproximação 3 do
algoritmo MiNMLI e 1.463 motiva uma busca por aprimoramentos.

Histórico das aproximações

A tabela abaixo mostra alguns algoritmos conhecidos para o problema da localização
de instalações, bem como suas razões de aproximação e técnica utilizada 1321.

Aproximação Algoritmo Técnica/Tempo

Figura 7.15: Algoritmos de aproximação para o problema da localização de instalações

0(1« n.) Hockbaun [2S] algoritmo guloso / O(n3)
3.16 Shmoys, Tardas e Aardal ]35] LProunding
2.41 Guha e Khuller 1241 LP rounding + aumento guloso
L.736 Chudak l81 LP rounding
5 +e Korupolu, Plaxton e Rajaraman 1291 busca local/O(n' log(n/c»

3 Jain e Vazirani [28j método primam-dual / O(n2 log n)
1.853 Charikar e Guha [61 método primal-dual + aumento guloso/O(na)
1.728 Charikar e Guha [61 LP rounding + método primam-dual + aumento guloso
1.861 Mahdian, Markasís, Saberá e Vazirani]31] algoritmo guloso/O(n' log n)
1.61 Jain, Mahdian e Saberá [27] algoritmo gulloso/O(n3)
1.582 Sviridenko [36] LP rounding
1.52 Mahdian, Ye e Zhang [32] algoritmo guloso + aumento guloso / O(n')



CAPÍTULO 8

Comentários finais

Algoritmos primal-duais utilizam de uma maneira fundamental um vedor dual viável
para obter iterativamente a solução do problema primal. Nesta dissertam;ão descrevemos

diversos algoritmos primal-duais, exatos e de aproximação, para problemas em otimização
combinatória. Cada descrição foi feita seguindo escrupulosamente os passos do manual
primam-dual do capítulo 2: relaxação linear, problemas restritos, tradução dos problemas
restritos para problema combinatórios, apresentação do algoritlno combinatóiio resultante
e de seus invariantes. Acreditamos que, na prática, os projetistas de algoritlnos não seguem
esses passos de uma forma tão rígida. A nossa intenção ao seguir esses passos não foi a
de fazer uma apresentação excessivamente formal, mas sim entender e não deixar passar
desapeicebidas algumas das sutilezas dos algoritmos e, de uma maneira mais geral, do
método primal-dual.

No que diz respeito a aproximação, é no mínimo curioso notar que os algoritinos primal-
duais; apesar de, na nossa opinião, serem elegantes, freqüentemente não têm a melhor
razão de aproximação conhecida. Os 'campeões' de aproximação são em geral aqueles
algoritmos que exploram a estrutura do problema de uma maneira mais minuciosa.

A seguir mostramos algumas das muitas facetas primal-duais com que nos defron-
tamos.

Tãxonomia

Não é nossa pretensão nessa dissertação dar nomes a métodos, mas a polêinica encon-
trada sobre o que é o método primal-dual nos chamou a atenção e talvez mereça algumas
linhas de reflexão.

111
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Em livros clássicos como Papadimitriou e Steiglitz 1331 e Schrijver l34j o método primal-
dual é sinónimo de um n-método iterativo que mantém como invariantes viabilidade dual e

folgas conlplementaies, e pára assim que obtém viabilidade primal. Esta dissertação apre-
sentou apenas algoritinos que obedecen} esta forma, entretanto variáveis duais são usadas
de maneira fundamental por vários algoritmos clássicos que não mantêm esses invarian-
tes, como, por exemplo, o algoritmo de Dijkstra (capítulo 4) para o problema do caminho
mínimo, que mantém apenas folgas coinpleinentares e o algoritmo de Karzanov l33j para
o problema do fluxo máximo.

Talvez, colho alguns preferem, devêssemos chamar de primal-dual q«a/g«er algoritmo
que utiliza variáveis duais de uma maneira fundamental para obter iterativamente solução
do problema primal. Parece-nos fascinante o trabalho da determinação dos invariantes
desses algoritmos.

T2 njn-rapa n l;nnnr
x %pvxq WJ Lwywv xxxxvwx

Um tipo muito popular de relaxação linear é o descrito a seguir.

Seja t/ uln conjunto finito. Uin hipergrafo H sobre U é um conjunto de partes de U
O elementos de U são chamados de vértices e os de 'H são chamados de arestas.

Se c é uma função custo de U em Z», então o custo de uma aresta .f/ é o número
:-.cx club. Considere o seguinte problema

Problema MINA (U, 'H, c): Dados um hipergrafo 'H sobre U e um custo club
em Z> para cada u em U, encontrar uma aresta de 'H de custo mínimo.

O problema MINA é uma generalização de vários problemas, como, por exemplo,
caminho mínimo (capítulo 4), árvore geradora mínima (capítulo 5), transversal mínima
(capítulo 6).

Uma parte T de U é uma transversal de 'H se T n .lí é não-vazio para cada -# ein 'H.
O bloqueador BL('H) de 'H é o conjunto de todas as transversais de % l23j. O seguinte
programa linear, que chamamos de primal, é uma relaxação do problema MINA(U, 'H, c):
encontrar um vetou # indexado por P que

minimize cz

sob as restrições z(7') ? 1 para cadaT em BL('H)
zlul ? 0 para cada u em U
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Essa relaxação linear é chamada de bloqueadora. O dual do prograllla linear acima
consiste em encontrar um vedor y indexado por 'H que

maxi:Dize g/('H)
sob as restrições >ll:X: ..x3/(-H) 5; club para cada u em U

Z/l-HI ? 0 para cada H em 'H.

Esse par de problemas lineares é usado em muitos algoiitmos do tipo primal-dual
Algumas vezes esse par de programas lineares recebe o nome de packáng-and-cot;edng.

Solução parcial

Um invariante não tão popular como viabilidade dual é mantido por algoritinos primal-
duais. No início de cada iteração tem-se uma solução parcial do problema primal. Por
exemplo, no início de cada iteração do algoritmo de Kruskal (capítulo 5) a parte 7' das
arestas do grato (y. -D) é uma floresta geradora mínima do grifo (V. <7'>), onde <7'> ê o

fecho de T. No inicio de cada iteração do algoritmo Mine-D (seção 4.3), para o problema
do caminho mínimo, a parte J dos arcos do grifo (y. .A) faz parte de caminhos mínimos
com ponta inicial em s.

Este invariante, de certa forma, também pode ser notado eln algoritmos de aproxima-
ção piimal-duais. Por exemplo, no algoritlno MiNMLl-JV, para o problema da localização

de instalações (seção 7.4), no início de cada iteração, (.4, L) é localização parcial e, durante

uma fase do algoritmo, (.4, -L) é uma localização de custo mínimo, como mencionado na
HVYwv leve

Primal, dual ou primal-dual?

Passamos a fazer algumas considerações a respeito das diferenças entre os métodos
primal, dual e primam-dual.

O algoritmo de Kruskal para o problema da árvore geradora mínima é comumente

descrito da seguinte maneira.

Faça T :: 0. Enquanto T não é uma árvore geradora, escolha uma aresta uu
de custo mínimo tal que T U {uu} é uma floresta, e faça T := 7' U {uu}.

Descrito dessa maneira o algoritmo é raramente prima/, já que variáveis duais não fazem
parte da descrição.
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Seja (y..4) um grato dirigido, c uma função capacidade de Á em Zz, e s e t dois
vértices distintos. Uln sf-separador é uma paire S de V tal que s está em S e t não está
e[n S. A capacidade de un] separador S é a soma das capacidades dos arcos no coice
t5+(S). Considere agora o problema do sf-separador mínimo, denotado por MINA,

Problema MINA (V. .4, c, s, t): Dados um grato dirigido (y. .A), uma capaci-
dade cluul em Zz para cada arco uu, e um par s, t de vértices distintos de V,
encontrar o st-separador de capacidade mínima.

O algoritmo MAxF-FF (seção 3.3) devolve um fluxo máximo de s a t e um st-separador de
capacidade mínima. Descrito como está, o algoritmo MAxF-FF é um algoritmo p lamente
dua/, já que somente na última iteração vemos a solução do Mina. Em cada iteração
o algoritmo testa a existência de um separador, ou seja, de um caminho de s a t de
capacidade residual positiva, sem aproveitar informações de iterações anteriores.

Nos algoritmos primal-duais, no início de cada iteração tem-se um vetor dual v:lavei e
um solução parcial do problema primal.

Pré-processamento ou pós-processamento

Em alguns algoritmos de aproximação primal-duais há um certo pré-processamento
que transforma um problema NP-difícil em uin problema tratável, a custa de uma certa
perda na qualidade do candidato a solução encontrado. Por exemplo, considere o problema
da floresta de Steiner. Este problema é NP-difícil em geral, mas é fácil de sei resolvido
se o grato dado é uma árvore. O algoritmo de aproximação primal-dual de Goemans e
Williamson 1221 é, de certa forma, um pré-processamento sofisticado que transforma o
problema geral em uma instância do problema de Steiner em uma árvore. Neste caso, a
perda da qualidade do candidado a solução é que dá origem à razão de aproximação 2
do algoritmo. O mesmo fenõineno pode ser visto em algoritmos para o prime coJ/ectÍng

sfe ner trem problem j171.

Há ainda algoritmos de aproxin-ração primal-duais que fazem uso de um pós-processa-
mento do candidato a solução, a íim de obter um candidato a solução com unia melhor
razão de aproximação. Muitas vezes este pós-processamento examina o candidato a solu-
ção na ordem inversa a que ele foi construído, apesar dessa ordem, muitas vezes, não ser
essencial. Este é o chamado reuerse deleting. Este pós processamento ''talvez" possa ser
visto no algoritmo primal-dual para o problema do multicorte mínimo em árvores 1201.
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Resumo

A tabela abaixo mostra um resumo de alguns dos ingredientes primam-duais de cada
algoritmo estudado.

Problema Primal Dual l Algoritmo l Folgas

Figura 8.1: Resumo dos ingredientes primal-duais dos algoritmos estudados

Deixamos por fazer

Nesta dissertação deixamos coisas por fazer. O nosso projeto inicial mostrou-se, a
nosso ver, mais ambicioso do que imaginávamos. Neste momento, nos padece que 'apenas'
estudar alguns dos vários algoritmos primal-duais exatos e talvez classifica-los conforme
seus invariantes seria um trabalho bem interessante. O livro de Papadimitriou e Stei-
glitz 1331, a nosso ver, foi um passo na direção de dar ao método primam-dual uma certa
notoriedade.

Sentimos que faltou descrever aqui um algoritmo de aproximação primal-dual em que
o tão popular pós-processamento reuerse deletÍng é essencial para a obtenção da razão
de aproximação. Não estudamos nenhum algoritmo com essas características. Parece
que o algoritmo para o problema do multicorte mínimo ein árvores de Garg, Vazirani e
Yànnakakis 1201 é um candidato a ter essa característica.

Já um passo além de estudar algoiitmos primal-duais é investigam algoritmos em que
cada simples iteração consiste na execução de um algoritmo primal-dual. O algoritino de
Jain e Vazirani 1281 pata o problema da k-mediana (k-medãan) e o algoritmo de Gata para
o k-MST l7j têm, através de relaxação lagrangiana, esse comportamento.

Fluxo máximo programação linear corte mínimo exato
não dual ascendente

complementares

Caminho mínimo programação inteira potencial máximo exato
dual ascendente

complementares

'ltansversal mínima

(NP-dincn)
programação inteira
bloqueadora   P-aproximação

dualascendente
P-aproximadas
no dual

Cobertura por vértices
(NP-diHcn)

programação inteira
bloqueadora   2-aproximação

dualascendente
2-aproximadas
no dual

Árvore geradora mínima programação inteira número exponencia]
de vaüáveis

exato
dual ascendente

complementares

Floresta de Steiner

(NP-dincU)
programação inteira
bloqueadora

número exponencial
de variáveis

2-aproximação  
Localização de instalações

(Np-dincn)
programação inteira   3-aproximação

dual ascendente
1/3-aproximadas
no primal
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Unl estudo experimental de algoritmos é muitas vezes fonte de inspiração no projeto
de algorimos mais eficientes e, se for o caso, com uma melhor razão de aproximação.
Resultados teóricos freqüentemente não trazem informações deferentes ao desempenho do

algoritmo na prática. Acreditamos que uin trabalho futuro seja implelllentar o algoritmo
MiNMLl-JV e verificar o seu comportamento na prática.
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