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RESUMO

O objetivo principal deste trabalho é apresentar uma. descrição detalhada sobre as diversas abordagens do Problema do Caixeiro Viajante, a complexidade
na sua resolução e as aplicações nas diversas áreas do conhecimento.
O Problema do Caixeiro Viajante é um dos mais conhecidos e estudados
problemas da Teoria dos Grafos e sua importância é tanta teórica quanto prática.
O resultado teórico mais importante que apresentamos neste trabalho

é a prova de que o PCV é -P-Completo, usando (e provando) o Teorema de Cook,
como ponto de partida e a Máquina de Turing como o modelo computacional para
as provas da complexidade dos problemas envolvidos.
O PCV é equivalente ao problema de encontrar um circuito Hamiltoniano de peso mínimo em um grafo ponderado. Uma das questões principais envolvidas
neste problema, e na verdade uma das principais indagações da Ciência da Comput ação, é saber se existe um algoritmo eficiente de tempo polinomial para calcular tal
circuito, ou se tal algoritmo não existe, caracterizando-o, assim, como um problema
impossível de ser resolvido.
Quando não se pode encontrar uma solução eficiente para um dado
problema e também não pode ser demonstrado que tal solução existe, deve-se usar
técnicas que permitam construir um algoritmo que forneça soluções aproximadas.
Neste trabalho, apresentamos um algoritmo de tempo polinomial que nos fornece
soluções aproximadas para o PCV.
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ABSTRACT

TITLE: "THE TRAVELING SALESPERSO_ r PROBLE:\1. THEORY AND APPLICATIONS"

The main objective of this work is to present a detailed description on
the various approaches to the Traveling Salesperson Problem (TSP), the complexity
of its solution and its applications to the various knowledge area.s.
The Traveling Salesperson Problem is one of the most known and studied problems in graph theory and its importance is theoretical as well as practical.
The theory result more important who we will introduce in this work
is the proof of the TSP is NP-complete, using (and proving) of Cook's Theorem like
point of departure and the Turing Machine like the model computational for the
tests of complexity of problems involved.
The TSP is equivalent to the problem of finding a Hamiltonian circuit
of minimal weight in a weighted graph. One of the main questions involved in this
problem, and actually one of the main questions of the whole Computing Science,
is to know if there exists an polynomial-time efficient algorithm to compute such a
circuit, or if such an algorithm can not exist, then characterizing it as an impossible
problem. When one can not find an efficient solution for a given problem and
also can not show that such a solution exists, we must use techniques that aid
us to construct an algorithm providing approximate solutions. In this work, we
will present a polynomial-time algorithm that gives approximate solutions for the
solution of the Traveling Salesperson Problem.
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INTRODUÇAO

1.1

Aspectos Históricos

O nome "Problema do Caixeiro Viajante"apareceu pela primeira vez:
no livro "The Traveling Salesman, how he should be and what he should do to get
Commissions and to be Successful in his Busin ess. By a veteran Traveling Salesman", publicado na Alemanha em 1832. Este livro apresenta a essência do problema

no seu último capítulo, onde se afirma: "The most important aspect is to cover as
many locations as possible, without visiting a location twice [...

r (ver [ANJ 00]) Não

se sabe ao certo quando este termo entrou nos círculos matemáticos: mas aponta-se
como data provável a de 1931 - 32 pela mão de j\lferril Flood. Posteriormente, o
trabalho de Dantzig, Fulkerson e .Johnson em 1954 (ver por ex.[AN.J 00] e [DAN
54]) trouxe, definitivamente, o Problema do Caixeiro Viajante para as páginas das
revistas científicas, transformando-o num marco histórico na Investigação Operacional.
O Problema do Caixeiro Viajante, que passaremos a representá-lo por
PCV, é o mais proeminente membro do rico conjunto de problemas de ot imização

combinatória, que consiste, como veremos a seguir, da tarefa de encontrar uma rota
em um dado conjunto de cidades como o menor comprimento possível.
O estudo desse problema tem atraído muitos pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, como por exemplo: Matemática, Física, Biologia,
Inteligência Artificial. Existe uma vasta literatura sobre este problema: que: muitas
vezes, são um tanto conflitantes. Isto decorre pelo fato de que, embora ele seja facilmente formulado, exibe muitos aspectos de otimização cornbinatorial. Este problema
contribui e continua contribuindo como referência para novas idéias algorítmicas.
O PCV é interessante não somente sob o ponto de vista teórico. Várias
aplicações práticas (que iremos descrever no capítulo 6) podem ser modeladas como
1
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referido problema ou como suas variações e 1 por conseguinte 1 há uma grande necessidade de achar um algoritmo eficiente para resolvê-lo. O número de nós ou cidades
em aplicações práticas variam de algumas centenas a até milhares.
Nas duas últimas décadas, grande foi o progresso alcançado referente
a solucionar Problemas do Caixeiro Viajante. Este progr esso é devido, em grande
parte: ao surgimento do poder de hardware dos computadores. Também e principalmente: isto foi possível através do desenvolvimento da teoria matemática e
algoritmos mais eficientes. Todavia: apesar de t anto progresso, o PCV está ainda
longe de ser resolvido de forma definitiva. Muitos aspectos do problema precisam
ainda ser aprimorados: considerados e muitas questões não foram respondidas de
forma definitiva.
Os algoritmos que são capazes de resolver satisfatoriamente um problema de otimização (no que se refere ao número de cidades) não são estáveis no aspecto
de tempo de solução para diferentes problemas com o mesmo número de cidades e
não há, até o momento, nenhuma função dependente do número de cidades que nos
dê a idéia do tempo necessário para resolver um problema qualquer. Além disso,
problemas com algumas centenas de cidades "nós"podem ser, muito :'pesados"para
esses algoritmos e exigir muitas horas de CPU em super computadores.
Os problemas que surgem na prática têm um número de cidades muito
acima da capacidade de qualquer algoritmo exato existente. Temos algori tmos considerados muito bons, que produzem soluções apenas satisfatórias, isto é, acima das
consideradas ótimas. Estas soluções podem ainda ser melhoradas tanto no aspecto
de tempo de execução do algoritmo: como da qualidade das soluções computadas.
Com que temos disponível de CP u , pode ser que os algoritmos setornem inadequados para sua execução, tanto na razão do tempo: como na capacidade
de obtermos soluções confiáveis que forneçam ao menos próximas a uma solução
ótima.

1.2 Definição do Problema
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Definição do Problema

A um caixeiro viajante é informado um conjunto de cidades e um custo
Cii

associado a cada par de cidades i e j deste conjunto, representando a distância

de ir da cidade i à cidade j. O caixeiro deve partir de uma cidade inicial, passar por
todas as demais uma única vez e retornar à cidade de partida. O problema consiste
em fazer esta trajetória pelo menor caminho possível.
Formalmente, o PCV pode ser definido considerando um grafo completo. Dado G

= (V,

A) um grafo onde V é o conjunto de n vértices e A é o conjunto

de arcos ou arestas que conectam cada par de cidades i e j E V. A cada arco/aresta
está associado um custo

Cii ·

O PCV consiste em encontrar a rota de menor custo,

passando por cada vértice uma única vez. No caso simétrico,

Cij

=

Cji

para toda

cidade i , j E V , enquanto o caso assimétrico possui pelo menos um caso em que

=j

Cij

Cji·

Embora a definição do problema é normalmente referenciada para um
problema de minimização, o problema também é encontrado na sua forma de maximização ou seja encontrar o caminho mais longo.

1.3

Solução Combinatória do Problema do Caixeiro Viajante

O problema do caixeiro é um clássico exemplo de problema de otimização combinatória. A primeira coisa que podemos pensar para resolver esse tipo
de problema é reduzi-lo a um problema de enumeração: achamos todas as rotas
possíveis e, usando um computador, calculamos o comprimento de cada uma delas
e, então, vemos qual a menor. (É claro que se acharmos todas as rotas , estaremos
contando-as, daí podermos dizer que estamos reduzindo o problema de otimização
a um de enumeração) .
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n rotas por segundo( em milhões)
250
5
10 110
15 71
20 53
25 42

(n- 1)!
24
362880
87 bilhões
1,2 X 1017
6,2 X 1023

cálculo total
insignificante
0,003 seg.
20 min
73 anos
470 milhões de anos

Tabela 1.1 Tempos computacionais fatoriais para a resolução do problema do caixeiro viajante
Para o caso de n cidades, como a primeira é fixa, não teremos nenhuma
dificuldade em ver que o número total de escolhas que podemos fazer é (n-1)x(n2)x ... x2xl. De modo que, usando a notação de fatorial: R{n)

= {n - 1}!.

Assim que nossa estratégia reducionista consiste em gerar cada uma
dessas R(n)

= (n - 1)!

rotas, calcular o comprimento total das viagens de cada rota

e ver qual delas tem o menor comprimento total. Trabalho fácil para o computador,
diria alguém. Bem, talvez não. Vejamos o porquê.
Suponhamos que temos um computador muito veloz, capaz de fazer 1
bilhão de adições por segundo. Isso parece uma velocidade imensa, capaz de tudo.
Com efeito, no caso de 20 cidades, o computador precisa apenas de 19 adições para
dizer qual o comprimento de uma rota e, então, será capaz de calcular \ 0; = 53
milhões de rotas por segundo. Contudo, essa imensa velocidade é insignificante
frente à imensidão 19! do número de rotas que precisará examinar. Com efeito, o
valor de 19! é 121 645 100 408 832 000 (ou seja, aproximadamente, 1.2 x 101; em
notação científica). Conseqüentemente, ele precisará de 1.2 x 101; /(53 milhões) =
2.3 x 109 segundos para completar sua tarefa, o que equivale a cerca de 73 anos.
O problema é que a quantidade {n - 1) ! cresce com uma velocidade alarmante)
sendo que1 muito rapidamente, o computador torna-se incapaz de executar o que lhe
pedimos.

O fato acima descrito. pode ser constatado mais claramente na tabela
a segUir:
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rotas por segundo( em milhões)
250
110
71

n
5
10
15
20

53

25

42

n5
3125
100000
759375
3200000
9765625

cálculo total
insignificante
insignificante
0,01 segundos
0,06 segundos
0,23 segundos

Tabela 1.2 Tempos computacionais polinomiais pam a resolução do problema do
caixeiro viajante
Podemos observar que o aumento no valor de n provoca uma diminuição muito lenta na velocidade com que o computador calcula o tempo de cada
rota (ela diminui apenas de um sexto ao n aumentar de 5 para 25), mas provoca
um aumento imensamente grande no tempo total de cálculo. Em outras palavras:
a inviabilidade computacional é devida à presença da fat orial na medida do esforço
computacional do método da redução. Com efeito, se essa complexidade fosse expressa em termos de um polinômio em n o nosso computador seria perfeitamente
capaz de suportar o aumento do n. Confira isso na tabela 1.2, que corresponde a
um esforço computacional polinomial R( n ) = n 5

:

Podemos verificar, claramente, que o método reducionista não é prático
(a não ser para' o caso de muito poucas cidades), mas será que não se pode inventar
algum método prático (por exemplo, envolvendo esforço polinomial na variável n no
número de cidades) para resolver o problema do Caixeú·o Viajante? Bem, apesar
de inúmeros esforços, ainda não foi achado um tal método e começa-se a achar que
o mesmo não existe.
A existência ou não de um método polinomial para resolver o Problema do Caixeiro Viajante é um dos grande p roblemas em aberto da Matemát ica
na medida em que S. A. Cook (1971) e R.

:vr.

Karp (1972)(ver mais em [I-IO F 8.5])

mostraram que uma grande quantidade de problemas importantes (como é o caso de
muitos t ipos de problemas de otimização comb inatória, o caso do problema de decifragem de senhas criptografadas com processos modernos como o DES, etc) podem
ser reduzidos, em tempo polinomi al, ao problema do caixeiro. Conseqüentemente. se

1.4 Caracterização do Trabalbo
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descobrimos como resolver o problema do caixeiro em tempo polinomial, ficaremos
sendo capazes de resolver, também em tempo polinomial, uma grande quantidade
de outros problemas matemáticos importantes; por outro lado, se um dia alguém
provar que é impossível resolver o problema do caixeiro em tempo polinomial no
número de cidades, também se terá estabelecido que uma grande quantidade de
problemas importantes não tem solução prática.
Costuma-se resumir essas propriedades do problema do caixeiro, dizendo que ele pertence à categoria dos problemas NP-completos.

1.4

Caracterização do Trabalho

O objeti vo do presente trabalho é descrever a importância do problema do caixeiro viajante, suas aplicações nas diversas áreas da Ciência, pelo fato de
que é um representante de uma classe muito vasta de outros problemas de Otimização Combinatória, e contém dois dos ingredientes necessários para atrair muitos
cientistas, simplicidade na formulação e dificuldade na resolução.
No capítulo 2 serão explicitados aspectos básicos e históricos da teoria
de grafos, onde iremos descrever e definir ternas relevantes para que haja uma melhor
compreensão dos ternas tratados em nosso trabalho.
No capítulo 3 estudaremos grafos Eulerianos e Harniltonianos, duas
classes de grafos que possuem restrições quanto a caminhos que podem ser percorridos. Os grafos Eulerianos, são os que nos possibilita percorrer todas as suas arestas
exatamente uma vez, enquanto que um grafo Hamiltoniano é aquele que podemos
visitar todos os seus vértices somente uma vez, no entanto, sem repetir estas visitas.
Grafos Hamiltonianos estão intimamente relacionados com o PCV, pois
o mesmo trata de encontrar o menor caminho entre várias cidades, passando exatamente urna vem em cada uma delas.

1.4 Caracterização do Trabalho
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Serão estudados, nos capítulos 4 e 5; a Teoria da Complexidade Computacional, o que possibilita a classificação de problemas em classes de acordo com
a dificuldade de resolvê-los. Estas classes são denotadas por P, KP e NP-Completo.
Também construímos uma máquina que simule os processos humanos do conhecimento para a resolução de problemas. Máquina esta, que ficou conhecida como
Máquina de Turing, sendo ela que motivou os estudos de toda a Teoria da Computação, até nossos dias. Esse modelo computacional permiti rá que se demonstre a
existência de problemas NP-completos.
No capítulo 5 teremos a prova da NP-Completude do P CV.
O número de problemas que podem ser modelados como um Problema
do Caixeiro Viajante é muito grande e abrange; praticamente, todas as áreas do
conhecimento. Além disso, o PCV possui muitas aplicações práticas. No capít ulo
6, algumas destas aplicações serão vistas, com o objetivo de justificar a importância
do estudo deste problema. Nosso intuito é de mostrar as aplicações do P CV, que
no nosso entender, são mais significativas, sem no entanto, nos preocuparmos com
a resolução dos mesmos.
Por ser o objetivo de nosso trabalho uma abordagem mais teórica do
PCV, deixamos de nos preocupar na questão de sua resolução propriamente d ita.
Trataremos somente, como exemplificação, de um algoritmo de aproximação para
resolver o PCV, sem no entanto entrarmos em detalhes na sua descrição.

2

CONCEITOS BÁSICOS E HISTÓRICOS DA TEORIA D E
GRAFOS

Explicitaremos neste capítulo aspectos básicos e históricos da teoria de
grafos. Aspectos estes muito úteis e que podem ser aplicados em muitas situações
no mundo real.

2.1

Introdução

A origem da teoria dos grafos é, em geral, associada ao problema das
sete pontes de J<onigsberg, cidade da Prússia, que agora se designa por f{aliningrado,
Território da Rússia, localizada ao norte da Polônia e sul da Lituânia.
Parte desta cidade localizava-se em duas ilhas do rio Pregel as quais
estavam ligadas às margens e uma à outra através de sete pontes (conforme figura
a seguir documentada). Consta que os habitantes da I<onigsberg gostavam de dar
passeios de modo a atravessar todas as pontes e que alguns moradores andavam
particularmente aborrecidos pelo fato de não encontrarem um trajeto (com partida e
chegada a um mesmo lugar) que lhes permitisse atravessar apenas uma vez cada uma
das pontes. Foi o primeiro e mais famoso problema em teoria de grafos , resolvido
por Euler em 1736.
O matemático suíço Leonhard Euler (1707 - 1783) ao tomar conhecimento deste problema, resolveu-o (indicando a imposs ibilidade da existência de um
tal percurso, numa memória que publicou em S Petersburgo em 1736): modelando-o
conforme a figura 2.1 .
Euler transformou o problema em um problema (multi)grafos. A cada

margem da ilha associou um nó e a cada ponte um arco , obtendo o grafo da figura
2.1. Em termos de grafos. o problema consiste em achar um circuito que percorra
cada arco exatamente uma vez.

(lVIulti)grafos para os quais isto é possível são
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A

Figura 2.1 Pontes de Konigsberg
chamados de Eulerianos (nos próximos capítulos iremos estudar com mais detalhes
este assunto).
Como vimos, a teoria dos grafos tem uma origem recente (século XVIII)
na história da matemática. Entre os primeiros cientistas que mais se destacaram a
estudar esta área podemos citar, além de L. Euler, os matemáticos G. Kirchhoff e
A. Cayley.
A teoria dos grafos tem uma grande importância na matemática aplicada: pois demonstra ser uma ferramenta muito útil para a modelagem de diversas
situações em aplicação prática na físi ca, engenharia elétrica, biologia: química, pesquisa operacional , entre outras. Para entender melhor o assunto, descrevemos a
seguir, alguns destes modelos e introduziremos, também, um elenco de definições
básicas.
A teoria dos grafos proporciona fer ramenta simples, acessível e poderosa
para a const rução de modelos e resolução de problemas relacionados com arranjos
de objetos discretos.
A tecnologia atual possui um grande número de problemas que requerem a construção de sistemas complexos, devido à combinação de seus componentes. Estes problemas abrangem processos industriais (P ERT), análise de caminho
crítico, tática e logíst ica (campo milit ar), sistemas de computação , estudo de trans-
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missões, escolha de uma rota ótima, fluxos de redes, redes elétricas (engenharia
elétrica e civil, arquitetura, computação), genética, economia, estrutura social, jogos, física, química, tecnologia de computador, antropologia, lingüística, etc.
De fato, as aplicações de grafos são numerosas. As técnicas de construção combinatorial, para encontrar arranjos apropriados , são consideradas diferentes daqueles processos aritméticos computacionais, utilizando sistemas de equações
da análise clássica.
A teoria está também inteiramente relacionada com muitos ramos da
matemática, incluindo a teoria de grupos, teoria de matrizes, análise numérica,
probabilidade, topologia e, obviamente, combinatória. O fato é que a teoria dos
grafos serve como um modelo matemático para qualquer sistema que resolve uma
relação binária.
Pode-se dizer que a teoria dos grafos é um dos mais simples e elegantes
assuntos da matemática moderna, possuindo uma variedade de aplicações. Baseada
na si mples idéia de pontos interligados por linhas, a teoria dos grafos combina estes
ingredientes básicos em um rico sortimento de formas e dota estas formas como
propriedades flexíveis, fazendo, assim, com que esta teoria seja uma ferramenta útil
para estudar vários tipos de sistemas.

2.2

Conceitos Básicos

Muitas situações do mundo real podem ser convenientemente representadas por meio de diagramas, consistindo de um conjunto de pontos e linhas, ligando
pares destes pontos. Por exemplo: os pontos poderiam representar pessoas, com as
linhas ligando pares de amigos; ou os pontos poderiam ser centrais telefônicas e as
linhas poderiam representar as comunicações entre estas centrais. Note que em tais
diagramas estamos somente interessados em saber se dois pontos estão ligados ou
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não por uma linha. A forma com que tal ligação é feita é indiferente. Uma abstração
matemática de situações deste tipo dá origem ao conceito de um grafo.
Um grafo G é uma tripla ordenada (V(G), E(G), 1/J(G)), consistindo de
um conjunto não vazio V (G) de vért1:ces, um conj unto E( G ) (disjunto de V ( G)) de
arestas, e uma função de incidência w( G) que associa a cada aresta um par não

ordenado (e não, necessariamente, distinto) de vértices de G. Se e é uma aresta e u
e v são vértices tais que 1/;( e) = ( u, v) então, dizemos que e liga u a v. Os vértices
u e v são os extremos de e.

Grafos podem ser representados graficamente, e é esta representação
que nos ajuda a entender muitas de suas propriedades. Grande parte dos conceitos
da teoria dos grafos é sugerida pela representação gráfica. Os extremos de uma
aresta são incidentes à aresta e vice-versa. Dois vértices incidentes a uma mesma
aresta são adjacentes, o mesmo nome é dado a duas arestas incidentes a um mesmo
vértice. Uma aresta com extremos idênticos é chamada de laço.
Um grafo que possui um único vértice é chamado de trivial, os demais
gTafos são não-triviais. Um grafo é simples se não possui laços nem arestas paralelas,
ou seja, ligando os mesmos pares de vértices.
Usa-se a notação IE(G)I e IV(G) l para denotar o número de vértices e
de arestas de um grafo G. Quando o grafo estiver subentendido, usaremos apenas u
e v . A ordem de um grafo é o número de vértices que ele possui.
Um grafo simples é completo se cada par de vértices distintos for ligado
por uma aresta. Um grafo completo com n vértices é denotado por kn. Por outro
lado, um grafo é vazio, senão possui vértices.
Um grafo é bipartido se o seu conjunto de vértices pode ser particionado
em dois subconjun tos X e Y, tais que cada aresta do grafo tem um extremo em X
e ou tro em Y; a partição (X, Y ) é chamada de bipartição do grafo. Um grafo é
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bipartido completo se ele é bipartido com bipartição (X, Y ) e todo vértice de X é

ligado a todo vértice de Y. Se lXI = m e IYI = n, tal grafo é denotado por I<m.n·
Dois grafos G = (V E , '1/;) e G' = (V', E', w') são isomorfos ( G "' G')
se existe uma bijeção f: V

f--7

V' tal que existem k 2: O arestas ligando f( u) a f( v)

em G' se, e somente se, existem k arestas, ligando u a v em G.
C orolário 2.1. Se G ~ G' então IV(G) I

= IV(G')i

e IE(G)i

= IE(G' )i .

D emon stração

Se G e G' são isomorfos, então, existe uma bijeção

lVI = IV'J.

f :

V

H

V'. Logo,

Além disso, a bijeção preserva adjacências e não-adjacências, ou seja,

existe k arestas ligando f( u) a f( v) em G' se, e somente se, existem k aresta ligando u
a v em G . Esta afirmação também garante a igualdade no número de laços. Portanto,

IE(G)I = IE(G'I .
Um grafo H é subgrafo de um grafo G (denotado por H Ç G) se V(H)
Ç V(G), E(H) Ç E(G), e '1/;( H) é a restrição de 'lj;(G) a E( H ). Quando H Ç G

mas H

# G, escrevemos H C

G e dizemos que H é um subgrafo próprio de G. Um

subgrafo ger·ador de G é um subgrafo H com V(H) = V(G).

Lema 2.1. Todo grafo simples G de o1·dem n é isomorfo a um subgmfo I<n
Demonstraçã o

Seja V= {v1 , v 2 , •.. , vn } o conjunto de vértices de G. Denote os vértices
do I<n por 1, 2, 3, ... , n. Considere a bijeção/( Vi =i ) F de V no conjunto de vértices

Kn. Seja o subgrafo H do Kn tal que existe aresta em H, ligando i a j se, e somente
se, existe aresta em G, ligando

Vi

a Vj.É fácil ver que

f é uma bijeção que conserva

adjacência. Logo, G é isomorfo a H.

O grau d( v) de um vértice v em um grafo G é o número de arestas de
G que incidem em v . Cada laço conLa como duas arestas. Denotamos por ó( G) e
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6(G) os graus mínimos e máximos de vértices de G, respectivamente: quando G já
estiver subentendido escreveremos apenas ó e 6.
Teorema 2.1. Seja G = (V, E, 1/J) um grafo1 t em-se

L

d(v) =

2JEI

v EV(G)

Prova
Cada aresta contribui exatamente com 2 para o cômputo de L

veV(G)

d( v) .

Corolário 2.2. Em qualquer grafo, o número de vértices de grau ímpar é par.

Prova
Sejam

Vt

e

V2 os conjuntos dos vértices de grau ímpar e par, respecti-

vamente, em um grafo G. Então

vEV(G)

é par, pelo Teorem a

2 .1.

par. Como os vértices de

Como L veVz d(v) é par, temos que

Vi

L vev

1

têm todos grau ímpar, concluímos que

Um grafo é k-regular se d(v)

=k

d(v ) também é

!Vil

é par.

para todo vértice do grafo. Um grafo

é regular se for k-regular para algum k. Por exemplo, os grafos completos e os grafos
bipartidos completos

K n,n

são todos regulares.

Um passeio em um grafo G é a seqüência finita e não nula W =
v 0 e 1v 1 e 2 .. . ekvk cujos termos são, alternadamente, vértices e arestas, tais que, pa-

ra 1 ~ i ~ k , os extremos de e; são
término de

Vi- l

vV , respectivamente, e 'U t:

o compr·imento ele H' .

e v; . Os vért ices v 0 e

'V2, ··· : Vk- 1

Vk

são a origem e o

os vértices 'i nternos.

o inteiro k é
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Se as arestas e 1 , e2 , ... , ek do passeio ltV são distintas, W é chamado de
trilha e se os vértices de

vil são dist intos, lii/

é chamado de caminho.

Dois vértices u e v de G são conectados se existe uma caminho em
G de u a v . Esta conexão forma uma relação de equivalência sobre o conjunto

V(G) de vértices. Portanto, existe uma partição de V em subconjuntos Vt , "\12, ... , Vw
tal que dois vértices u e v são conectados se, e somente se, u e v pertencem ao
mesmo conjunto \li. Os subgrafos de G formado pelos vértices de um subconjunto

Vi juntamente com as arestas que os unem são as componentes( ou componentes
conexos) de G. Se G tem exatamente uma componente, dizemos que G é conexo,
caso contrário, G é desconexo. Denotamos o número de componentes de G por

w(G).
L e ma 2.2 . Se existe um passeio deu a v em G então existe uma caminho de u a

v.

Prova
Seja W = (v0 = u,vt, ... ,vk =v) um passeio deu a v . Se

vil

nao

repete vértices, ou seja, se nenhum vértice aparece mais de uma vez em vV, então,
o próprio W já é um caminho de u a v. Suponha, então, que existem índices i e j
em W tais que i< J. e Vi=

Vj.

Se removermos a subseqüência Vi+l, Vi+ 2 , ... , Vj de 'vV,

a seqüência resultante ainda é um passeio de u a v com menos arestas do que W.
Podemos repetir este processo até que nenhum vértice apareça mais de uma vez no
passeio o final, teremos um caminho deu a v .
Um passeio é fechado se a sua origem coincide com o término. Urna
trilha fech ada cuja origem e vértices internos são distintos é chamada de circuito.
Um circuito é ímpar(par) se ele tem um número ímpar(par) de arestas. Usando o
conceito de circuito, podemos apresentar uma caracterização para grafos bipartidos.
Teorema 2.2. Um grafo é bipartido se, e somente se, não contém circuito ímpar.
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Demonstração
Suponha que G é um grafo bipartido com bipartição (X, Y) e sej a C=
Vo, v1, ... , Vk, vo um circuito em G. Sem perda de generalidade, vamos supor que v 0

E X. Então, comoVo: v 1 E E(G) e como G é bipartido, v 1 E Y . Similarmente, v 2
E X e, em geral,

k

v2i

E X e

V2i+l

E Y. C omo vo E X, temos que vk E Y. Portanto,

= 2i + l , para algum i e, assim, temos que C é par.
Reciprocamente, seja G um grafo que não contém circuito ímpar. Cla-

ramente, podemos supor que G é conexo. Escolha um vértice arbitrário u e defina
a seguinte partição de V (G):

X= {x E V(G): d(u , x) é par} e Y

= {y E V(G): d(u , y) é

ímpar}

Mostraremos agora que (X, Y) é bipartição de G. Para isso, suponha
que v e w são dois vértices de X e vamos mostrar que não existe aresta ligando v a
w. Seja P um caminho de u a v de comprimento mínimo e seja

Q um caminho de

u a w de comprimento mínimo. Seja v 1 o último vértice em comum entre P e Q.
Vamos chamar de P1 a parte de P que vai deu a u 1 e de P2 a parte de P que vai
de u 1 a v. Analogamente, vamos chamar de Q1 a parte de Q que vai deu a u 1 e de

Q2 a parte que vai de u 1 a w .
Como P e Q são caminhos de comprimento mínimo, ? 1 e Q 1 também
são caminhos de comprimento mínimo deu a u 1 e, portanto,

IPd = IQII· Como v

e

w pertencem a X, os comprimentos de P e Q são pares. Logo , P2 e Q2 têm a mesma

paridade. Assim,

JP2 1 + IQ2 1 é par.

Se existe aresta v a w então a união de P2 com

Q 2 mais a aresta (v, w) forma um circuito de comprimento ímpar, o que contradiz à

hipótese. Portanto, não existe aresta ligando dois vértices de X. Similarmente, não
existe aresta ligando dois vértices de Y.

3

GRAFOS EULERIANOS E H AMILTONIANOS

Neste capítulo estudaremos duas classes de grafos, onde os mesmos
apresentam restrições quanto ao percurso que podem ser realizados passando por
seus vértices e arestas. Grafos Eulerianos são aqueles em que é possível percorrer
todos as arestas exatamente uma vez. Grafos Hamiltonianos são aqueles em que
é possível visitar todos os vértices exatamente uma vez, sem repetir visitas. Trataremos de condições necessárias e/ou suficientes para estabelecer as ditas classes.
Claramente, grafos Hamiltonianos estão intimamente relacionados ao P CV, pois o
mesmo trata de encontrar um caminho de custo menor, que p ercorra todas as arestas
exatamente uma vez.

3.1

Introdução

Neste capítulo t rataremos de caminhos pelos quais podemos fazer um
t rajeto de tal forma que não podemos passar mais de que uma vez por um local
pré-estabelecido m as retornamos ao local de origem.
Dizemos que um grafo possui um ci rcuito de Euler, quando adm ite um
caminho que começa e termina no mesmo vértice, que percorre todas as arestas e
não mais do que uma vez qualquer delas.
A seguir , provaremos em que situações é possível fazer um t al trajeto e
exemplificar através de situações práticas a aplicação dos circuitos Eulerianos .
Um circuito, passando exatamente uma vez por cada vértice de um
grafo, é chamado circuito Hamiltoniano, em homenagem ao matemático irlandês
vVilliam Rowan Hamilton , que estudou este problema no grafo determinado pelas
arestas de um dodecaedro regul ar (existe ou não um circui to Ham iltoniano neste
caso?). o que, a seguir, passaremos a estudar com maiores detalhes.
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Um grafo que possui um circuito Hamiltoniano é chamado de grafo
Hamiltoniano.
A situação do PFoblema de verificar se um grafo é Hamiltoniano é bem
diferente do de verificar se ele é Euleriano. Apesar de terem sido estudados por
vários séculos, não há uma boa caracterização dos grafos Hamiltonianos. Há diversas
famílias de grafos para os quais existe um circuito Hamiltoniano (um exemplo trivial
é um grafo completo, em que cada vértice é ligado a todos os outros); também é
possível estabelecer certas condições que implicam na existência de um circuito. Mas
uma caracterização geral não foi encontrada e, à luz de certos avanços em teoria da
computação das últimas décadas, parece improvável que seja encontrada algum dia.

3.2

Grafos Eulerianos

A teoria de Euler é interessante sob dois pontos de vista: caracteriza
uma classe de (multi)grafos e ao mesmo tempo (sua demonstração), mostra como
construir uma trilha Euleriana.
Uma trilha de Euler é uma trilha que passa por todas as arestas de um
grafo. Um grafo é Euleriano se ele contém uma trilha de Euler fechada. ou seja,
uma trilha cujos extremos coincidem.
Teorema 3.1. Um grafo conexo G = (V, E) é Euleriano se, e somente se, todo
vértice tem grau par.

Demonstração: Seja G um grafo Euleriano. Então, G possui uma
trilha de Euler fechada C com origem e término em um vértice u. Cada vez que um
vértice v ocorre como um vértice interno de C, duas arestas de v são utilizadas por
C. Como C contém todas as arestas de G, ele também contém todas as arestas de v.

Logo, o grau de v é par. para todo v =/= u.
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Como C começa e termina em u, o grau de u também é par. Portanto .
todo vértice de G tem grau par.
Suponha agora que G seja um grafo conexo e que todos os seus vértices
tenham grau par. Vamos mostrar que G é Euleriano por indução em IE(G)j . Se

IE(G)I

= 0: claramente G é Euleriano.

Podemos supor, então. que G tem pelo menos

uma aresta. Como G é conexo e todo vértice tem grau par, o grau de cada vértice
é pelo menos dois. Logo, G tem um circuito, ou seja, G tem uma trilha fechada.
Escolha uma trilha fechada C com o m aior comprimento possível.
Vamos mostrar que C contém todas as arestas em G. Suponha o contrário. Seja e E [E( G) - E( C)] e seja G' o comprimento de G - E( C) que contém e.
Como C é uma trilha fechada, todo vértice G - E(C) tem grau par. Portanto, todo
vértice de G' é Euleriano. Seja C uma trilha de Euler de G'. Como G é conexo, existe
um vértice v em V( C)

nV( C').

Assim CC é uma trilha fechada de comprimento

maior que C, contrad izendo a escolha de C. Portanto, C contém todas as arestas de
G, ou seja, G é Euleriano.
Teorema 3.2. Um grafo conexo tem uma trilha de Euler se, e somente se, ele tem
no máximo dois vértices de grau Ímpar.

Demonstração: Seja G um grafo conexo. Se G tem uma trilha de
Euler, então, cada vértice, distinto da origem e do término desta trilha, tem grau
par. Logo, G tem , no máximo, dois vértices de grau ímpar.
Reciprocamente, suponha que G tenha no máximo dois vértices de grau
ímpar. Se G não tem vértices de grau ímpar, então, pelo Teorema 3.2., G tem uma
trilha de Euler fechada. Senão, G tem exatamente dois vértices, digamos

1t

e v, de

grau ímpar. Neste caso, considere o grafo G + e obtido de G pela adição de uma
nova aresta e ligando u a v . Claramente, todo vértice G + e tem grau par e, pelo
TeoTema 3.2 .. G

+ e tem

trilha de Euler fechada. Logo, G tem uma trilha de Euler

com origem em u e término em v.
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(a) Grafo Euleriano

(b) Circuíto obtido: (1,2,7:6,3,2)0,1).
Arco {8,9} tf. circuíto
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(c) Circuíto obtido: (10,9:8,7,10)
Arco {3,4} tf. circuíto.

i

!

(d) Circuíto obtido: (3,4,5,3)

Figura 3.1 Construção de Circui to Euleriano
Apliquemos o procedimento descrito no teorema 3.2. para construir
o circuito (trilha) Euleriano do grafo da Figura 3.1 (a) A Figura 3.1 (b) mostra
o primeiro circuito (trilha) obtido (especificado na figura pela seqüência de nós) ,
começando a percorrer o grafo a partir do nó 1, e mostra (em tracej ado) o arco
{8, 9} que não pertence ao circuito (trilha). Podemos escolher ligar este arco ao
circuito (trilha) pelo arco {9, 10} ou pelo arco {7, 8}.

Escolhendo o primeiro e

começando a partir do nó 10 obtemos o circuito (trilha) na Figura 3.1 (c). Podemos,
então, combinar os doi s circuitos (trilhas) encont rados em um nó como indicado
acima, obtendo o circuito (trilha) (10, 2, 7, 6, 3, 2, 10, 9, 8, 7, 10). Na Figura 3.1 (c)
temos ainda indicado (em tracejado) em arco não pertencente ao circu ito (trilha),
o caminho que liga o arco ao circuito (trilha) é o próprio nó :3. Começando no nó
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:3, obtemos o circuito (trilha) na Figura 3.1 (d). Combinando este com o anterior,
temos o circuito (trilha) Euleriano (3,2, 10,9, 8: 7, 10, 1,2,7, 6,3,4:5:3).

3.3

O Problema do Carteiro Chinês - PCC

A tarefa de um carteiro é apanhar as correspondências na agência,
entregá-las e retornar à agência. Ele deve cobrir cada rua na sua área. Sujeito a essas
condições ele deseja fazer sua rota de tal forma que caminhe o menos possível. Este
problema, conhecido corno :'Problema do carteiro Chinês"(PCC), foi considerado,
p ela primeira vez, por um matemático chinês I<uan, em 1962, representa um trecho
por onde o carteiro deve passar. Vamos definir tour como sendo um passeio fechado
que passa, pelo menos uma vez, por cada aresta do grafo. Esse problema consiste,
então, em encontrar um tour de custo mínimo. Dizemos que um tal tour é ótimo.
Obviamente, se G é Eureliano, então qualquer trilha fechada de Euler

é um tour ótimo, já que passa exatamente por cada uma das arestas do grafo.
Assim, o P CC é, facilmente, resolvido em grafos sabidamente Eulerianos. Basta
encontrarmos uma trilha fechada em Euler.
Existe um algoritmo bem simples que encontra urna trilha fechada de
Euler num grafo Euleriano. Este algoritmo, devido a Fleury (1921), constrói uma
tal trilha sujeita à condi ção de que, em cada passo, a aresta escolhida para aumentar
a trilha não seja de corte no grafo restante, a menos que não haja alternativa.
Agora, se G não é Euleriano, certamente o carteiro terá que passar mais
de uma vez por algumas ruas. Em outras palavras, o toU7' ótimo passará mais de
uma vez por algumas arestas . A pergunta, então, é: já que devemos passar mais de
uma vez por algumas arestas, quais escolheremos?
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A idéia aqui envolve o concei to de duplicação de arestas. Duplicar uma

aresta e

= (v, w) de peso w( e) consiste em criar uma nova aresta e' = (v, w) também

de peso w(e) .
O P CC, então, ganha uma nova abordagem. Dado um grafo G qualquer
(Euleriano ou não), construir , através da duplicação de algumas arestas, um subgrafo
Euleriano G* de G, tal que a soma das arestas de G* - G tenha custo mínimo. Este
problema é bem mais complicado e não será tratado aqui. Vamos nos concentrar
apenas no problema em que G tem apenas dois vértices de grau ímpar.
Para esse problema em especial, a solução é bem simples. Sejam u e
v os dois vértices de grau ímpar de G. Encontre um caminho mínimo entre u e v

e duplique cada uma das arestas deste caminho. Feito isso, temos um grafo Gx
Euleriano, pois agora u e v têm grau par e os vértices internos desse caminho (que
já eram de grau par antes da duplicação) também têm grau par. Basta, então, usar
o algoritmo de Fleu ry em G.

3.4

Grafos Hamiltonianos

Um grafo G é di to Hamiltoniano se existe um ciclo em G que contenha
todos os vértices, sendo que cada vértice só aparece uma vez no ciclo. Sendo assim,
um grafo é H amilt oniano se ele cont iver um ciclo Hamiltoniano.
O nome "Hamiltoniano" foi dado em homenagem ao matemático
irlandês Sir William Rowan Hamilton {1805 - 1865). Diz-se que ele inventou um
jogo que envolve um dodecaedro (sólido regul ar com 20 vértices, 30 arestas e 12
faces) . Hamilton rotulou cada vértice do dodecaedro com o nome de uma cidade
conhecida.
O objetivo do jogo, era que o jogador viajasse !.ao redor do mundo" ao
determinar uma viagem circu lar que incluísse todas as cidades exatamente urna vez,
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com a restrição que só fosse possível viajar de uma cidade a outra se existisse uma
aresta entre os vértices correspondentes.
O nome dodecaedro decorre do fato de que o grafo provém do poliedro
sólido com doze faces, cada uma delas com cinco lados. Para formar o grafo, imagine
que o sólido é elástico e uma das faces é esticada pelos seus vértices até que o resto
do sólido passa a ser projetado dentro dela.
O Grafo da F igura 3 .2, a seguir , representa este problema, ou seja, os
vértices e arestas de um dodecaedro: onde os arcos em negrito constituem um ciclo
Hamiltoniano.
O "Dodecaedro do Viajante': , como ficou conhecido, foi comercializado
sem muito sucesso na época.

Figura 3.2 Grafo Dodecaedro
Embora semelhante ao problema de achar um ciclo Euleriano, o problema de achar um ciclo Hamiltoniano é muito mais complexo. Não são conhecidas
as condições necessárias e suficientes para que um grafo genérico contenha um ciclo
Hamiltoniano, nem tampouco métodos para construir tal ciclo, caso exista.
Algumas condições já foram estabelecidas para classes particulares de
grafos. Conforme relato de A. J. Hoffman e P. Wolfe em {21){p.3),(ver também em
[HOF 85]), aproximadamente, na mesma época em que Hamilton desenvolvia seus
estudos. o Reverendo T. P. J{ínkman estabeleceu uma condição suficiente para que
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um grafo poliédrico contenha um ciclo Hamiltoniano. "Os grafos completos com,
pelo menos três vértices, são Hamitonianos''.
Há diversos teoremas específicos para determinados tipos de grafos, os
quais fornecem condições que são, na maior parte dos casos, suficientes, porém não
necessárias.
O problema de otimização correspondente, conhecido como o Problema
do Caixeiro Viajante (que será tema do nosso estudo): é o de achar um ciclo hamiltoniano de custo mínimo, no qual o custo de um ciclo é a soma dos custos dos arcos
pertencentes ao ciclo.

É necessário observar que este é, possivelmente, o problema mais famoso
da área de otimização combinatória. Até o momento não são conhecidos algoritmos
eficientes para resolver este problema e presume-se que tais algoritmos realmente
não existam.
Te orema 3 .3. Se G é Hamiltoniano 1 então; todo o subconjunto próprio S de V(G)
satisfaz

w (G- S) < I S I
D emonstração: Seja C um circuito Hamiltoniano em G. Então, para
um subconjunto próprio e não vazio S de V(G) tem-se w{G - S) ~

I

S

1-

Como C -

S é um subconjunto gerador de G - S, ternos que w(G - S) :::; w{C- S).
Te orem a 3.4. Seja G um grafo simples com n ~ 8. Se ó ~ n/2, então G é
Hamiltoniano

D emo nst ração: Por contradição, suponha que o teorema seja falso,
ou seja, existe um grafo simples com ~ :3 vértices, ó ~ n/2 e que não é Hamiltoniano.

3.4 Grafos Hamiltonianos
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Escolha um tal grafo G com estas propriedades e que possua o maior número possível
de arestas.
Como G não é Hamiltoniano, ele não é completo. Sejam u e v dois
vért ices não adjacentes em G, temos G

+

(u, v) é Hamiltoniano. Como G não é

+ (u, v}

Hamiltoniano, tal circuito Hamiltoniano de G
Logo, existe uma caminho Hamiltoniano v 11 v2 ,
e término em u =

••.

deve conter a aresta u, v.

,vn em G com origem em u = v 1

Vn ·

Considere agora os conj untos:

S

= {ví=

(u, Vi+J) E E(G)} e T ={vi: (vt , v) E E(G)}.

Note que d(u) =
temos que I S

UT I<

d(u)

I e d(v) = I T I· Como

Vn

não pertence (S

U T),

n. Assim, temos:

+ d(v)

Como d(u)
Seja Vi o elemento de

IS

Is I+ IT I= Is

+ d(v)

~ n eI s

UT

I+ Is

nT I·

u T I < n, concluímos que I s n T I

~ 1.

s n T. Então Vt , Vi+I , Vi+2, ... ,Vn , V j, Vi-h .. . , V t é um circui to

Hamiltoniano em G(ver por exemplo [C AR 01]) .
Teorema 3.5. Seja G um grafo simples com n vért·ices e sejam u e v dois véTtices
não adjacentes em G tais que d(u)
somente se, G

+ (u, v)

+

d(v)

~

n. Então, G é Hamíltoniano se, e,

é Hamíltoníano.

D e monstração: Se G é Hamiltoniano, então, trivialmente G
também é. Reciprocamente, suponha que G

+

+ (u , v )

(u, v) é Harniltoniano. Uti lizan-

do os mesmos argumentos da prova do teorema acima, podemos mostrar que G é
Hamilton iano.

De acordo com o teorema acima, podemos definir o fecho elo grafo G.
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"O fecho de um grafo G é um grafo obtido a partir de G adicionando
iterativamente uma aresta a cada par de vértices não adjacentes cuja soma dos graus é
pelo menos n". Denotamos o fecho de G por c(G) .
Teorem a 3.6. c{G) está bem definido.

Demonstração: Sejam G1 e G2 dois grafos obtidos a partir de G pela
adição iterativa de arestas, ligando pares de vértices não adjacentes cuja soma dos
graus é pelo menos n =

I V ( G) I· Denote por e1 , e2, ... , e

r

ej

1,

h, ..., fs a seqüência

de arestas adicionadas a G para obter G 1 e G2 , respectivamente. Mostraremos que
cada ei é aresta de G2 e que cada f; é aresta de G1 .
Se possível, seja

ek+l

= (u ~ v) a primeira seqüência

não é aresta de G2 . Considere o grafo H = G

G1 , temos que dH(u)

+ dH(v)

~

ek+l

e2 ,

• •• ,

n. Mas, pela escolha de

é subgrafo de G2 e, portanto, dc2(u)
de que

+ { el>

+ dc2(v)

eh

e2 ,

.. . ,

er

que

ek} . Por definição de

ek+J

concluímos que H

~ n. Isto é uma contradição ao fato

não é aresta de G2.
Logo, cada ei é aresta de G2 e, similarmente, cada

fi

é aresta de C 1 .

Portanto, G1 = G2 e c(G) está bem definido.
Teorema 3 .7. Um grafo simples é Hamiltoniano se, e somente se, o seu fecho é
H amiltoniano.

Deixamos de provar o teorema acima, por ser considerado muito difícil
e, no contexto de nosso trabalho, a demonstração de sua prova é dispensável(ver
prova em [HAR 65]).

4

TEORIA DA COMPLEXIDADE

Neste Capítulo estudaremos a Teoria da Complexidade Computacional
de um problema! bem como a classificação dos mesmos quanto a sua resolução.
Existem problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial e outros que
ainda não foi encontrado um algor itmo que possa ser resolvido de forma satisfatória.
Neste contexto os problemas são divididos em duas classes: P e NP.
Um problema de classe NP para o qual todos os outros problemas da classe NP são
polinomialmente redutíveis a ele é chamado de "P-Completo.

4.1

Introdução:

Os problemas que são solucionáveis por um algoritmo de tempo polinomial são denominados tratáveis e problemas que requerem tempo super-polinomial
são ditos intratáveis. A classe de problemas que podem ser solucionados em tempo
polinomial é chamada classe P, que será definida de maneira mais formal posteriormente. Existe também uma classe de problemas muit o interessante chamada NPCompleta . Nenhum algoritmo de tempo polinomial foi descoberto para esta classe

e ainda ninguém foi capaz de mostrar que a complexidade intrínseca de qualquer
problema desta classe é super-polinomial.
Cientistas da Computação teórica pesquisam se P =/= NP. A ma10na
deles acredita que os problemas em NP são intratáveis, pois, se qualquer problema
NP-Completo pode ser solucionado em tempo polinomial, então, todo problema NPCompleto tem um algoritmo de tempo polinomial, fato que, até o momento, não teve

sua existência comprovada.
A seguir, formalizaremos a noção de problema e definiremos a classe
de complexidade P de problemas solucionáveis em tempo polinomial, classe NP de
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problemas de decisão cuj as soluções podem ser verificadas em tempo polinomial, e
a questão P

4.2

#

NP, também será abordada.

T empo P olinomia l

Para que possamos definir problemas solucionáveis em tempo polinomial, necessário se faz, antes , entender o que é um problema.
Um problema abst rato k é uma relação binária entre um conjunto I de
instâncias do problema e um conjunto S de solução do problema. Para podermos
exemplificar, considere o problema do caminho mínimo, que consiste em encontrar o
menor caminho entre dois vértices de um grafo G

= (V, E). O problema do caminho

mínimo é, ele próprio, a relação que associa cada instância de dois vértices e de
um grafo com um caminho mínimo no grafo que conecta os dois vértices. Uma
instância para esse problema é a tripla constituída de um grafo e de dois vértices.
Uma s oluçã o é uma seqüência de vértices no grafo em que determina o caminho
mais curto entre o par de vértices dado. O caminho mínimo não é, necessar iamente,
o único, isto é, poderá haver mais de urna solução para uma determinada instância,
ou ainda, poderá acontecer que o caminho mínimo não exista.
Um problema d e d ecisão é aquele que tem uma solução sim/não. Um
problema d e d ecisão a bstrato pode, portanto, ser visto como uma função que
mapeia a instância do conjunto I para o conjunto de solução {0, 1}. Corno exemplo ,
podemos considerar o problema de decisão CAMINHO relacionado como problema
de cam inho mínimo. "Dado um grafo G = (V (G), E(G)), dois vért ices u, v E V , e um
inteiro não negativo k, existe um caminho ent re u e v cujo tamanho é menor que k?"
Se i = ( G , u, v, k ) é uma instância do problema do caminho mínimo,
então, CAMINHO(i)

= 1 (s im) se um cam inho mínimo de u

máximo k, e CAME\HO (i) = O (não). em caso contrário.

e v tem tamanho no
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Certos problemas abstratos não são problemas de decisão, e sim, problemas de otimização (maximização e minimização). Podemos transformar um problema de otimização, para um problema de decisão. Para isso, devemos introduzir um
limitante no valor a ser otimizado, como no problema CAMINHO que introduzimos
o limitante k a instância do problema.
Um algoritmo que resolve algum problema de decisão abstrata tem uma
codificação de uma instância do problema como entrada.
Se um programa de computador resolve um problema abstrato, instâncias
do problema devem ser representadas de tal forma que o computador entenda. Uma
codificação de um conjunto S de objetos abstratos é um mapeamento e de S para
um conjunto de cadeias binárias.
Para exemplificar, usamos o código ASCII. Um objeto composto pode
ser codificado como uma cadeia binária, combinando as representações de suas partes, (como, por exemplo, grafos, funções, pares ordenados , programas, polígonos podem ser codificados como cadeias binárias).
Problem a concreto é um problema cujo conjunto de instâncias é
um conjunto de cadeias binárias. Um algoritmo resolve um problema concreto em
tempo O(T(n)) se, quando é fornecida uma instância i do problema de tamanho n
=

I i J, o algoritmo pode produzir a solução em tempo no máximo O(T(n)). Um

problema concreto é solucionável em tempo polinomial, se existe um algoritmo
determinístico para resolvê-lo em tempo O(nk) para alguma constante k.
Podemos, finalmente, definir Classe de Complexidade P

':como o

conjunto de problemas de decisão concretos que são solucionáveis em tempo polinomial".
·samos a codificação para mapear problemas abstratos em problemas
concretos. Dado um problema de decisão abstrato Q, mapeado uma instância do
conjunto I para {0,

1}~ ,

uma modificação e: 1 - 7 {0,

1}~

pode ser usada para gerar
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um problema de decisão concreto relacionado, o qual se denota por e(Q) . Se a
solução para uma instância do problema abstrato i E f é Q(i) E {0, 1}, então, a
solução para uma instância do problema abstrato e( i) E {0, 1}· é também Q(i).
Uma função f: {0, 1 }~ --+ {0, 1 }~é computável em tempo polinomial, se
existe um algoritmo de tempo polinomial A que, dada qualquer entrada x E {0, 1}· ,
produz f(x) como saída. Para algum conjunto I de instância do problema, duas
codificações e 1 e e2 são, polinomialmente, relacionadas se existem duas funções computáveis em tempo polinomial j 12 e ! 21 tal que para qualquer i E I , j
e

!21( e2( i))

computação

12 ( e 1 (i))

= e2 ( i)

= e 1(i). Isto significa que a codificação e2( i) pode ser computada da
e1 (i)

por um algoritmo de tempo polinomia l e vice-versa. No caso se

duas codificações e 1 e e2 de um problema abstrato serem polinomialmente relacionadas, não importa qual delas é usada para resolver o problema em tempo polinomial,
como demonstra o lema seguinte:

Lema 4.1. Seja Q um problema de decisão abstrato em uma instância do conjunto
I , e sejam e 1 e e2 codificações polinomialmente relacionados em I. Então, e 1 ( Q)
E P se, e somente se e2 ( Q) E P.

Demonstração: Suponha que e 1 (Q) pode ser solucionado em tempo O(nk ) para k uma constante qualquer. Suponha também que, para qualquer
instância i do problema, a codificação e 1 (i) pode ser computada da codificação e2 ( i)
em tempo O(nc) para alguma constante c, onde n

=I

e 1 (i)

1.

Para resolver o pro-

blema e2 ( Q), na entrada e2 ( i), primeiramente computa-se e 1 (i) e, então, executa-se
o algoritmo para e 1 (Q) no e 1 (i). A codificação das codificações leva tempo O(nc),
então

I e2 (i) I = O(nc),

pois, a saída de uma computação não pode ser maior que

seu tempo de execução. A solução para o problema em e1(i) leva tempo O( I e1(i) lk)
= O(nnk), que é polinomial j á que c e k são constantes .

Do ponto de vista da teoria de Linguagem, o conjunto de instâncias
para algum problema de decisão Q é o subconjunto

.E"',

em que

.E = {0,1} .

Se

Q é inteiramente caracterizado por aquelas instâncias do problema que produzem
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um 1 (sim) corno resposta, então Q pode ser visto corno urna linguagem L sobre

L = {0, 1}, em que L = {x

E

I:*: Q(x) = 1}.

Como exemplo, o problema de decisão CAMINHO tem a linguagem
equivalente a:
CAMIKHO = (G, u, v, k) : G =(V, E) é um grafo não orientado

k ;::: Oé um inteiro, e existe um caminho deu para v em G cujo tamanho
é no máximo k .
A Teoria da Linguagem Formal permite-nos que expressemos relações
entre problemas de decisão e algoritmos que as resolvam concisamente.
Um algoritmo A aceita uma palavra x E {0, 1}* se, dada a entrada

x, o algoritmo retoma A(x)

= l.

A linguagem aceita por um algori tmo A é o

conjunto de palavras que ele aceita, ou seja, L

=

{x E{O, 1}"': A(x)

= 1} .

Um

algoritmo A rejeita uma palavra x se A(x) =O.
Se uma linguagem L é aceita por um algoritmo A, o algoritmo, nao
necessariamente, rejeita uma cadeia x não pertencente a L fornecida como entrada.
Urna linguagem é L decidida por um algoritmo A se toda palavra binária é aceita ou
rejeitada pelo algoritmo. Assim, para aceitar uma linguagem, um algoritmo precisa
apenas se preocupar com palavras em L. Porém, para decidir uma linguagem , ele
deve aceitar ou rejeita r cada cadeia em {O, 1} "' .
üma linguagem L é aceita em tempo polinomial por um algoritmo
A se para qualquer cadeia x E L de tamanho n, o algoritmo aceita x em tempo O(nk)
para alguma constante k. Uma linguagem L é decidida em tempo polinomial
por um algori tmo A se para qualquer cadeia x E {0, 1 }" de tamanho n, o algoritmo
decide x em tempo O(nk) para alguma constante k.
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Podemos, portanto, definir a classe de complexidade P, como sendo:
P = {L Ç {0, 1}*: existe um algoritmo A que decide L em tempo
polinomial}. P é também a classe de linguagem que pode ser aceita em tempo
polinomial. De fato temos o seguinte:
T eorema 4.1. P

= {L:L é aceita por um algoritmo

em tempo polinomial}.

Demonstração:
Como a classe de linguagem decidida por algoritmos de tempo polinomial é um subconjunto da classe de linguagem aceita por algoritmos de tempo
polinomial, é necessário apenas mostrar que, se L é aceita por um tempo polinomial,
então, L é decidida por um algoritmo de tempo polinomial. Seja L a linguagem aceita por algum algoritmo de tempo polinomial A. Será usado um argumento clássico
de ''simulação"para construir outro algoritmo de tempo polinomial A' que decide L.
Como A aceita L em tempo O( nk) para qualquer constante k, existe uma constante c
de tal forma que A aceita L em no máximo T = cnk passos. Para qualquer cadeia de
entrada x, o algoritmo A' simula a ação de A, por um tempo T . Ao final do tempo
T , o algoritmo A' verifica o comportamento de A. Se A aceitou x, então, A' aceita
x atribuindo 1 como saída. Se A não aceita x, então A' rejeita x fornecendo O como

saída. O custo de A' simulando A não aumenta o tempo de execução mai s do que
em um fator polinomial e, sendo assim , A' é um algoritmo de tempo polinomial que
decide L.

4.3

Verificação em Tempo Polinomial e Não-Determinismo

Mostraremos a seguir, alguns algoritmos que verificam algoritmos. Como exemplo, tomamos o problema CAMINHO. Vamos supor que, para uma determinada instância (G, u, v. k) do problema de decisão CA:VIIXHO, seja dado também
um CAMINHO P de

tt

e v. Podemos verificar, facilmente, que o tamanho de P é,
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no máximo, k e, se isso for verdade, P pode ser visto como um certificado de que a
instância certamente pertence ao CAMIN HO. Para o problema de decisão CAl\tiiNHO, este certificado não parece custar muito. No entanto, CAMINHO pertence

à classe P, ou seja, pode ser solucionado em tempo polinomial (Ver por exemplo,
[AHO 74]) e, então, verificar relações de um dado certificado custa tanto quanto
solucionar o problema.
Denota-se (segundo [SZ l1184,p173]) a classe P como sendo os problemas tratáveis (aqueles que são solucionáveis em tempo polinomial).
Um algoritmo é eficiente se sua complexidade for uma função polinomial
nos tamanhos dos dados de entrada. Para um problema de decisão, o tamanho
da saída é constante. Por exemplo, se n for o tamanho de entrada, os algoritmos
cujas complexidades sejam 0(1), O(n) , O(n 2 logn ) ou O(n 10 ), seriam todos classificados
como eficientes.

Por sua vez, complexidade como, por exemplo, 0(2n) ou O(n!)

correspondem a algoritmos não eficientes.
Podemos observar, claramente, que o critério acima descri to, no que se
refere à eficiência, não é absoluto. Por exemplo, considere dois algoritmos A e B, de
complexidades O(n 10 ) e 0(2n ), respectivamente, para um mesmo problema

11.

O al-

goritmo A seria eficiente e B não eficiente. Suponha que A e B utilizem, exatamente,
n 10 e 2n passos, respectivamente e, ainda que ambos sejam implementados em um
computador que efetua um passo em cada mili-segundos. Para uma instância 11 em
que n = 2, o algoritmo "eficiente"levaria 210 = 1024 mili-segundos, enquanto o "não
eficiente'' terminaria em 22 = 4 mili-segundos. Entretanto, é facilmente verificado
que quando n cresce, o algoritmo A melhora a sua performance em relação a B e, a
partir de um certo ponto, torna-se, obviamente, mais eficiente.
Um circuito Hamiltoniano em um grafo não orientado G

= (V, E) é

um circuito simples que contém cada vért ice de V. Um grafo que contém um circuito
Hamiltoniano é dito ser Hamiltoniano; caso contrário, ele é não Hamiltoniano.

4.3 Verificação em Tempo Polinomial e Não-determinismo
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Define-se o problema de circuito Hamiltoniano: "Um grafo G possui um
circuito Harniltoniano?"como uma linguagem formal: CIRCUITO-HAM = {( G ): G
é um grafo hamiltoniano }. Como um algoritmo poderia decidir CIRCUITO-HAlVI?
Dada uma linguagem ( G) do problema um possível algoritmo de decisão lista todas
as permutações dos vértices de G e, então: verifica cada permutação para ver se ele
é um circuito Hamiltoniano. Se utilizarmos uma codificação pertinente para o grafo,
como sua matriz de adjacências, o número de vértices, denotado por m, é elemento

(fo), onde n é o tamanho da codificação de G. Existem m! permutações dos vértices
de G e 1 portanto, o tempo de execução desse algoritmo é limitado inferiormente por
(m!) ~ c1 -Vni ~ c2 (2fo) para constantes c 1 e c2 adequadas que não limitada por
uma função polinomial.

Assim, este algoritmo, de força bruta, não tem tempo

polinomial. De fato, o problema do circuito Hamiltoniano é NP-completo, como
veremos no próximo capítulo.
Para o problema do circuito Hamiltoniano, um problema aparentemente
mais fácil é verificar que G é Hamiltoniano dado um grafo G e os vértices de um
circuito Hamiltoniano. Para verificar a prova de que um circuito é Hamiltoniano,
verifica-se se o circuito fornecido é uma permutação de todos os vértices de V e se
cada uma das arestas consecutivas ao longo do circuito realmente existem no grafo
e não se repetem. Este algoritmo de verificação pode certamente ser implementado
em tempo O(n 2 ) , onde n é o tamanho da codificação de G. Assim, a prova de que um
circuito Hamiltoniano existe em um grafo pode ser verificada em tempo polinomial.
Pode-se pensar em um algoritmo que, dada uma instância do problema
e uma possível solução, verifica se tal solução proposta é, de fato, uma solução do
problema. Mas amplamente pode-se definir um algoritmo não-determinístico como
tendo duas fases. Dada uma instância X E {0, 1} * do problema:
1. Primeiramente, de forma aleatória, escreve um string de caracteres
s como proposta de solução cada vez que o algoritmo é executado. o string pode ser
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diferente. A string pode ser pensada como uma solução proposta, esta fase é di ta
não-determinística.
2. Um algoritmo (determinístico) começa a ser executado. Além do
problema de decisão X, ele toma como input a string s de fase não-determinística
(que pode ser ignorada). Finalmente ele pode parar com a resposta sim ( 1) ou não

(0), verificando se a string s é uma solução, ou pode nunca parar.

O tempo de execução do algoritmo não-determinístico é a soma dos
tempos de execução das duas fases.
Nota-se que quando um algoritmo (determinístico) é executado com
o mesmo input: tem-se o mesmo autput. Isso não ocorre com algori tmos nãodeterminísticos. Para um input particular x, o autput de uma execução pode definir
de out ra.
Então como podemos determinar qual a resposta de um algoritmo nãodeterminístico? Por exemplo, existe caminho de u a v de comprimento inferior a k
no grafo G?

A resposta do algor itmo não-determinístico é sim (1) se, e somente se
existe alguma execução do algoritmo que dá a resposta sim. Usando a noção informal
de que s é a solução proposta, a resposta do algoritmo não-determinístico é sim se,
e somente se existe alguma solução proposta que funcione.
Um algoritmo não-determinístico é di to polinomial se existe um polinômio p, tal que, para cada input de tamanho n para o qual a resposta é sim,
existe alguma execução do algoritmo que produz um sim em no máximo p( n) passos.
Define-se a classe NP como o conjunto de linguagens para as quais
existe um algoritmo não-determiníst ico de tempo polinomial.
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Assim, por exemplo, o problema CIRCU IT O-HAM é 1\P, pois a linguagem pode ser verificada em t empo polinomial.
ro

capítulo 5 será introduzida a Máquina de Turing não-determinística,

que é um modelo for mal para algoritmos não-determinísticos.
Se L E P, então, L E NP, já que, se L E P, existe um algoritmo de tempo
polinomial para decidir L. Tal algoritmo pode ser, facilmente, transformado para um
algoritmo não-determinístico que simplesmente ignora qualquer cer tificado e aceita ,
exatamente, aquelas cadeias de entrada que estão em L. Assim, podemos dizer que
P Ç NP. Não está provado que P = NP. Entretanto, a m aioria dos pesquisadores
acredi ta que P e NP não são a mesma classe.

4.4

N P-C ompletude e Redutibilidade

A existência de uma classe chamada NP-completa é um grande indicat ivo de que NP

# P, pois se algum algoritmo de tempo polinomial for descoberto

para qualquer um dos problemas contidos nessa classe, então todos os problemas
em NP terão, por conseqüência, solução em tempo polinomial e NP poderá ser dita
equivalente a P. No entanto, até o momento, nenhum algori tmo de tempo polinomial
foi descoberto para resolver problemas NP-completos.

4.4.1 Redutibílidade
Podemos definir redutibilidade como sendo o mapeamento de um
problema Q para um problema Q', no qual uma solução para uma instância de

Q' fornece uma sol ução para uma instância de Q. Podemos citar como exemplo, o
problema da solução de equações lineares que pode ser facilmente reduzido para o
problema da solução de equações quadrát icas. Dada uma instância ax + b = O, esta
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pode ser mapeada para Ox 2

ax

+b=

+ ax + b = O,

cuja solução fornece uma solução para

O.
L 1 é uma linguagem denominada de polinomialmente redutível para

uma linguagem L 2 , denotado por L 1
tempo polinomial

f:

:::;P

L 2 , se existir uma função computável em

{0,1}"'-+ {0, 1}" para todo x E {0, 1}"', x E L 1 se, e somente

se f(x) E L 2 • Esta função é dita função de solução e o algoritmo F que computa

f

é denominado de a lgoritmo de redução.

Lema 4.2. S e L 1 , L 2 Ç {0, 1}· são linguagens tais que L1

:::;P

L2, então: L2 E P

implica que L 1 E P.
Demonstração
Sej a A 2 um algoritmo de tempo polinomial que decide L 2 e seja F um
a lgori tmo de tempo polinomial que computa a função de redução, vamos construir,
então, um algoritmo de tempo polinomial A1 que decide L1 .
Para uma certa entrada x E {0, 1 }", o algodtmo A1 usa F para transformar x em f(x) e, posteriormente usa A2 para testar se f(x) E L2 • A saída de A2

é o valor fo rnecido como saída de A 1 •
A correção de A 1 segue da condição que f : {0, 1}", x E L1 se, e
somente se f( x) E L 2 . O algoritmo tem tempo polinomial já que F e A 2 têm tempo
polinomial.

4.4. 2

NP-Com pletude

"Cma linguagem L Ç {0, 1}" é denominada de NP-completa se esta
satisfizer as seguintes propriedades:
1. L E NP, e
2. L'

:'SP L para todo L'

E NP.
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Uma linguagem é NP-difícil se satisfizer a segunda propriedade, e não
necessariamen te a primeira. A classe de linguagem NP-completa é denotada por

. PC.
A teoria de NP-completude é um ponto chave para descobrir se a classe
P é de fato equivalente a NP, conforme mostra o teorema seguinte:
Teorema 4.2. S e algum problema NP-completo é solucionável em tempo polinomial,

então, P = N P. Se algum problema em NP é solucionável em tempo polinomial,
então, todos os problemas NP-completos não são solucionáveis em tempo polinomial.

Demonstração
Vamos supor que L E P e também que L E N PC. Para qualquer L' E

N P tem-se que L' S:.P L pela propriedade dois da definição da NP-completude. Mais
ainda, pelo lema 4.2. tem-se que L' E P, o que prova a primeira parte do teorema.
Para provarmos a segunda parte, vamos supor que exista uma linguagem L E KP de tal forma que L não pertença a P. Seja UE NPC uma linguagem
NP-completa qualquer e por contradição assumimos que L' E P. Mas, entretanto,
pelo Lema 4.2. tem-se que L S:.P L' e que L E P.
Em virtude disso, as pesquisas referentes da questão de P ser igual à
NP são concentradas nos problemas NP-completos. Muitos cientistas da computação
acreditam que P =J NP. Mas como se sabe, um algoritmo de tempo polinomial para
um problema NP-completo pode ser descoberto e, então, estará provado que P

= NP.

No entanto, como nenhum algoritmo de tempo polinomial para qualquer problema
NP-completo foi descoberto ainda, provar que um problema é KP-completo fornece
excelentes evidências de sua intratabi lidade.
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4 .5

Provas de NP- C ompletude

A prova da NP-completude de problemas parece ser muito difícil e complicada de ser visualizada: pois para provar a

~F-completude

de uma linguagem,

deve-se reduzir: polinomialmente, toda a linguagem em NP a ela. No entanto: se a
existência de alguma linguagem NP-Completa for comprovada há um método mais
simples que pode fornece r uma prova da NP-completude de outros problemas.
O método para demonstrar que uma linguagem é NP-completa é baseado no lema a seguir:

Lema 4.3. Se L é uma linguagem tal que L ' :SP L para algum L 'E NPC, então, L
é NP-difícil. Mais ainda, se L E NP, então L E N P.

Demonstração
Seja L' uma linguagem NP-completa tal que para todo L ccE NPC, U'::SP

L'. Por hipótese, L':Sp L, e por transitividade, tem-se que L":SP L, o que mostra que
L é NP-difícil. Se L E NP, tem-se também que L E NPC.
Em outras palavras, reduzindo uma linguagem U NP-completa conhecida para L, implicitamente, todas as linguagens em NP reduzir-se-ão a L. Portanto,
o Lema 4.3. fornece um método para provar que uma linguagem L é NP-completa:
1. Prove que L E NPj

2.Escolha uma linguagem L' NP-completa conhecida;
3. Descreva um algoritmo que computa a função

f mapeando todas as

instâncias de L' para uma instância de L;
4. Prove que a função f satisfaz x E L' se e somente se f (x) E L para
todo x E {0: 1}*;
5. Prove que o algoritmo que computa f executa em tempo polinomial.
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Como podemos verificar este método é mais simples que o aplicado
anteriormente, já que não se faz necessário fornecer redução a todas as linguagens
em :-rP, mas somente a uma linguagem NP-completa conhecida. Para que o método
funcione ainda resta a tarefa a existência de uma linguagem NP-Completa, isto é,
mostrar que toda a linguagem NP é polinomialmente redutível a esta linguagem.
Este importante fato matemático só ocorre em 1971 quando Stephen Cook mostrou
que o problema SAT é NP-completo.
O problema SAT será visto na próxima sessão e o Teorema de Cook
será apresentado no capítulo 5.
A metodologia de redução fornece prova da NP-completude de problemas de diversos domínios tais como lógica booleana, grafos, partições e conjuntos,
seqüenciamento e escalonamento, programaçao matemática, álgebra e teoria dos
conjuntos, entre outros.

4.6

Problema da Satisfabilidade (SAT )
O problema SAT é determinar se cada expressão S é satisfazível ou

não.

Encontrar os valores das variáveis para os quais S = 1 não faz parte do

problema SAT. Este problema está, certamente, em NP porque, dados valores para
as variáveis, podemos, facilmente, descobrir o valor de S. Se S = 1, será satisfazível.
Dadas as variáveis Booleanas x 1 , x 2 ,

... , Xn

que podem tomar os valores

verdadeiro (1) ou falso (0), dizemos que S é uma expressão Booleana nas variáveis
x 1 ,x2 , ••• ,xn se Sé escrita como somas (disj unção) e ou produto (conjunção) envol-

vendo x 1 , x 2 , .•• , Xn e seus elementos.
Uma expressão booleanaS estará na forma nominal conjuntiva (FNC)
se ela for o produto de sub-expressões que são somadas.
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Por exemplo:

S

= ab+ a+ cã

é urna expressão Booleana para as variáveis a, b e c. A exepressão Booleana acima
é satisfazível quando, por exemplo, para a = b = 1 e c= O.
Outro exemplo de expressão Booleana, ternos:

Qualquer expressão Booleana pode ser transformada em FNC. No exemplo acima, S é satisfazível: se a= 1, b = 1 e c= O, então, S = 1.
No próximo capítulo vamos mostrar que este problema é NP-Completo!
para isso precisamos de um modelo que nos permita mostrar isto.

5

MÁQUINAS D E T U RING E A NP-COMPLETU DE DO
PROBLEMA DO CAIXEIRO VIAJANTE

este capítulo estudaremos a Yláquina de Turing como um modelo
formal para a noção de algoritmo, ou procedimento. Usaremos esse modelo para
mostrar que o problema SAT é NP-Completo.
Finalmente, usando a noção de redutibilidade, provaremos que o PCV
também é NP-Completo.

5 .1

Aspectos Históricos

A evolução do Computador começou efetivamente a realizar-se no ano
de 1935, em uma tarde de verão na Inglaterra: quando Alan J\11. Turing {1912-1954),
estudante do King's College, Cambridge, durante curso ministrado pelo matemático

Max Neumann, tomou conhecimento do Entscheidungsproblem de Hilbert( ver por
exemplo [HOIP 01]), enquanto que uma parte da comunidade dos matemáticos buscava um novo tipo de cálculo lógico, que pudesse, entre outras coisas, colocar em uma
base matemática segura o con ceito heurístico do que seja proceder a um cômputo. O
resultado destas pesquisas era fundamental para o desenvolvimento da matemática:
tratava-se de saber se é possível haver um procedimento efetivo para se solucionar
todos os problemas de uma determinada classe que estivesse bem definida. O conjunto desses esforços acabou por formar a fundamentação teórica do que veio a ser
chamado "Ciência da Computação".
Os resultados de Godel e o problema da decisão motivaram Turing,
primeiramente a tentar caracterizar exatamente quais funções são capazes de ser
computadas. Em 1936, Turing consagrou-se como um dos maiores matemáticos
de seu tempo, quando fez an tever a seus colegas que é possível executar operações
computacionais sobre a teori a dos números por meio de uma máq uina que se tornou
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um conceito chave dentro da Teoria da Computação. Ele enfatizou , desde o início,
que tais mecanismos podiam ser construídos e sua descoberta acabou abrindo uma
nova perspectiva para o esforço de formalizar a matemática e, ao mesmo tempo,
marcou fortemente a História da Computação(ver mais em [HOD 83] e [HER 88]).
A percepção genial de Turing foi a substituição da noção intuitiva de
procedimento efetivo por uma idéia formal, matemática. O resultado foi a construção de uma conceituação matemática da noção de algoritmo, uma noção que ele
modelou, baseando-se nos passos que um ser humano dá quando executa um determinado cálculo ou cômputo. Turing formalizou , definitivamente, o conceito de
algoritmo.

5.2

A Máquina de Turing
O trabalho de Alan Turing ficou documentado no artigo On Computable

Nembers with an application to the Entscheídungsproblem, publicado em 1936 (ver

mais em [BRI 92]). Turing descreveu em termos matematicamente precisos como
pode ser poderoso um sistema formal automático, com regras muito simples de
operaçao.
"O que faz o raciocínio humano quando executa um cálculo?'', perguntouse Turing. Ele definiu que os cálculos mentais consistem em operações para transformar números de uma série de estudos intermediários que progridem de um para
outro de acordo com um conjunto fixo de regras, até que uma resposta seja encontrada. Algumas vezes é usado o papel e o lápis para não se perder o estado
de nossos cálculos. As regras da matemática exigem definições mais rígidas que
aquelas descritas nas discussões metafísicas sobre os estados da mente humana e
Turing concentrou-se na definição destes estados de tal maneira que fossem claros e
sem ambigüidades, para que tais definições pudessem ser usad as para comandar as
operações da. máquina.
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Turing começou com uma descrição precisa de um sistema formal, na
forma de "tabela de instruções'' que especificariam quais movimentos a fazer para
qualquer configuração possível dos estados no sistema. Provou então que os passos
de um sistema axiomático formal semelhante à lógica e os estados da máquina que
fazem os "movimentos"em um sistema formal automático são equivalentes entre
si. Estes conceitos estão todos subjacentes na tecnologia atual dos computadores
digitais, cuja construção tornou-se possível uma década depois da publicação de
Turing.
Um sistema for mal automático é um dispositivo que manipula, automaticamente, os símbolos de um sistema formal de acordo com as suas regras. A
máquina teórica de Turing estabelece tanto um exemplo de sua teori a da computação como uma prova de que certos tipos de máquinas computacionais poderiam,
de fato, ser construídas. Efetivamente, uma Máquina de Turing Universal, exceto pela velocidade, que depende do hardware, pode simular qualquer computador
atual, desde os supercomputadores até os computadores pessoais, com suas complexas estruturas e poderosas capacidades computacionais, dado o tempo e memória
necessários. Alan Turing provou que, para qualquer sistema formal, existe uma
Máquina de Turing que pode ser programada para imitá-lo. Ou em outras palavras,
para qualquer procedimento computacional bem definido, uma Máquina de Turing
Universal é capaz de simular urna máquina que execute tais procedimentos.

5.3

Máquina d e Turing Determinística

De um ponto de vista teórico, a importância da Máquina de Turing
está no fato de que ela representa um objeto matemático formal. Através dela,
pela primeira vez, deu-se urna boa definição do que significa computar algo. E isso
levanta a questão sobre o que, exatamente, pode ser computado com tal dispositivo
matemático.
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Definição 5.1. Uma Máquina de Turing de fitas múltiplas {lv!T) consiste de k
fitas infinitas à direita. Cada fita contém células, cada uma das quais contém um
símbolo determinado de um conjunto finito de símbolos. Uma célula de cada fita é
escaneada pela cabeça da fita, que pode ler· e escrever. A operação da Máquina de
Turing está determinada por um programa primitivo denominado contTOle finito. O
controle finito está sempre em um de entre um númer·o finito de estados, que podem
ser considerados como posições em um programa.

Um passo computacional de uma Máquina de Turing consiste do seguinte. De acordo com o estado atual do controle finito e os símbolos na fita escaneadas
pela cabeça da fita, a máquina de Turing pode fazer uma ou todas as seguintes
operaçoes:
1. Mudar o estado do controle finito.
2. Imprimir novos símbolos sobre os símbolos atuais em uma ou todas as
células sob as cabeças das fitas.
3. Mover uma ou todas as cabeças de fita, independentemente, uma célula

à esquerda (L) ou à direita (R) ou manté-la estacionária (S) .
Formalmente, denotamos uma máquina de Turing de k-fitas pela 7tupla

onde
1. Q é o conjunto de estados.
2. T é o conjunto de símbolos da fita.

:3. I é o conjunto de símbolos de entrada, 1 Ç T.
4. b em T - 1. é o camcter·e b·ranco.
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5. q0 é o estado inicial.
6. qf é o estado final de aceitação.
7. 6. a função próximo passo, que é aplicada sobre um subconjunto de

Q x Tk para Q x (T x {L, R , S})k. Isto é, para algumas k

+ 1-uplas

que consistem de um estado e k símbolos da fita, dá um novo estado e k pares, cada par consistindo de um novo símbolo de fita e
uma direção para a cabeça da fit a. Su ponha que ó(q,a 1 ,a2 , .. • ,ak) =

(q', (a~ , d 1 ), (a~, d2 ), .• . , (aí., dk)) e a máquina de Turing está em um estado q com a i-ésima cabeça de fita, registrando o símbolo de fita a;
para 1

~

i

~

k. Então em um passo, a máquina de Turing entra no

estado q', muda o símbolo a; para ai, e move a i-ésima cabeça de fita
na direção d; para 1

~

i

~

k.

A complexidade T( n) de uma Máquina de Turing é o máximo do número
de passos executados pela máqui na considerado o conjunto de todos os inputs de
tamanho n. Se para algum input de tamanho n, a Máquina de Turing não pára,
então T(n) é indefinido para aquele valor. Na figura 5.1 é mostrado um esquema de
uma máquina de Turing com k fitas onde o controle de estado finito pode atingir
diversos estados dentre um número fini to deles.
Contr o l e de Estado F i nito

'\TCI
'
.
'

k fit:as

;

~~ ~?

_---_-

Figura 5.1 Um Nlá.q uina de Turing de V árias Fitas.
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Pode ser feita uma máquina de Turing para reconhecimento de linguagem com segue. Os símbolos da fita da máquina de Turing incluem o alfabeto da
linguagem, referidos como os símbolos de entrada e símbolo especial para o caractere branco, denotado por b, e talvez outros símbolos. Ini cialmente, a primeira
fita mantém uma string de símbolos de entrada, o input, um símbolo por célula,
começando pela célula mais à esquerda. Todas as células à direita das células que
contém o input são caracteres em branco. Todas as outras fitas estão completamente
em branco. O input de símbolos de entrada é aceito se, e somente se a Máquina de
Turing, começando no estado inicial anteriormente descrito, com todas as cabeças
de fita no extremo esquerdo das suas fitas, realiza urna seqüência de passos em que
finalmente entra no estado de aceitação, o estado final. A linguagem aceita pela
Máquina de Turing é o conjunto de símbolos de entrada aceitos desse modo.

5.3.1

O problema da parada e o problema da decisão

Turing mostrou que o fu ncionamento de sua máquina (usar-se-á a sigla
MT a partir de agora) e a aplicação das regras de formação de um sistema formal
não têm diferença. Ele demonstrou também que seu dispositivo poderia resolver
infinitos problemas, mas havia alguns que não seriam possíveis, porque não haveria
jeito de se prever se o dispositivo pararia ou não. Colocando de uma outra maneira:
dado um programa P para uma MT e uma determinada entrada de dados E, existe
algum programa que leia P e E e páre após um número finito de passos, gerando um
configuração final na fita que informe se o programa P encerra sua execu ção após
um número finito de passos ao processar E?
Comparando-se com as afirmações sobre verdades aritméticas , dentro
de um sistema formal consistente da aritmética, que não são possíveis de prova deste
sistema, percebe-se que o problema da parada de Turing nada mais é do que o Teorema de Godel, mas expresso em termos de uma máquina computacional e programas
ao invés de uma linguagem de um sistema dedutivo da Lógica Matemática.
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Te orema 5.1. Teorema da Parada: Dado um programa P qualquer para uma Jllfáquina
de Turing e uma entrada E qualq·u er de dados par-a esse p·rograma 1 não existe uma
A1áquina de Turíng específica que pare após um número finito de passos1 e que diga
se P em algum momento encerra sua execução ao processar E .

A solução negativa deste problema computacional implica também numa solução negativa para o problema de Hilbert. Portanto, nem todos os enunciados
verdadeiros da aritmética podem ser provados por um computador (não é nosso intuito, no momento, provar a afirmação acima: ver mais em [BRI 92) e [COR 90) .

5.4

Máquina de Turing N ão-determinística

A noção chave por trás da teoria dos problemas NP-completos é a
máquina de Turing não-determinística. Uma máquina de Turing não-determinística
tém um número finito de "opções"para escolher em cada passo. Um string de entrada x é aceita se, pelo menos uma seqüência de movimentos nos quais x é a entrada
leva a uma aceitação(D I). Onde (DI) é a descrição de uma situação atual para o
próximo em uma MT, depois de aplicado a função ó do próximo passo.
Pode-se pensar que, dada uma entrada x , uma máquina de Turing nãodeterminística Jll[ realiza todas as seqüências possíveis em paralelo até alcançar o
estado de aceitação ou não sejam possíveis mais movimentos. Isto é, após i movimentos pode-se imaginar que existem várias cópias de M. Cada cópia representa
uma descrição em que j\lf pode estar após i movimentos. No (i + 1)-ésimo movimento, uma cópia C transforma-se em j cópias se, na descrição C, a máquina de Turing
tem j escolhas para o próximo movimento.
Assim, as possíveis seqüências de movimentos que NI pode fazer na
entrada x pode ser disposta em uma árvore de descrição. Cada trajetória desde
a raiz até uma folha na árvore representa uma seqüência de movimentos possíveis.
Se

r7

é a seqüência mais curta de movimentos que termina em uma descrição de
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!cri movimentos, J\1! para e aceita a entrada x . O
é o comprimento de cr. Se com a entrada x nenhuma

aceitação, então assim que J\!f faz
tempo "gasto" em processar x

seqüência de movimentos conduz a uma descrição de aceitação então 1\1 rejeita x e
o tempo gasto em processar x é indefinido.
Com freqüência é conveniente pensar queM só adivinha os movimentos na seqüência cr e verifica que cr termina de fato em uma descrição de aceitação.
Porém, como que uma máquina determinística não pode normalmente adivinhar,
uma seqüência aceitável de movimentos com antecedência, uma simulação determinística de i\tf poderia "rodar" para sempre a menos que seja imposta um limite
a priori sobre o comprimento da seqüência de aceitação mais curta. Assim, é na-

tural suspeitar que as máquinas de Turing não-determinísticas são capazes de realizar tarefas que não podem ser feitas por uma máquina determinística de igual
complexidade temporal. Porém, é uma questão fundamental em aberto se existem linguagens que são aceitas por uma máquina de Turing não-determinística de
complexidade temporal fixa, mas não são aceitas por MT determinística alguma da
mesma complexidade.

D efinição 5.2. Uma máquina de Turing não-determinística de k fitas, MTND, é
uma 1-tupla (Q, T, I , ó, b, q0 , q1 ) onde todas as componentes têm o mesmo significado que, para as máquinas de Turing determinísticas, exceto que aqui a função do
próximo passo ó é uma aplicação de Qx Tk para subconjuntos de Qx (T x {L, R , S}) k.
Isto é, dado um estado e uma lista de k símbolos de fita, ó devolve um número finito
de escolhas do próximo movimentoj cada escolha é um novo estado, com k símbolos
de fita novos e k movimentos das cabeças de fita.

Um Máquina de Turing não-determinística pode ser pensada. como um
módulo periférico que adivinha uma solução do problema e em um tempo polinomial
escreve ':alguma coisa:'que diz que é uma resposta. Para garantir que é realmente
uma resposta, podemos rodar outro programa para verificar.
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Como exemplo podemos cit ar o problema do caixeiro viaj ante.

O

módulo de adivinhação pode escrever, facilmente, uma permutação de vértices em
um tempo polinomial. Podemos verificar se isto é correto, somando os pesos das
arestas especiais na permutação e ver se é menor que k.
Claramente, uma MT (determinística. ou não) simula um algoritmo e
pode-se verificar o seguinte (ver por exemplo [AHO 74]) :
1. Existe um algoritmo de tempo polinomial para. uma linguagem

L se,

e somente se L é aceita. por urna MT determinística em tempo polinomial. Ou seja.

LE P

{:::::::::>

3 MT determinística que aceite L em tempo polinomial.
2. Se L E N P então existe uma. MT determinística. que aceite L em

tempo

p(n),

para alguma constante k e polinômios p, dependentes de L.
Assim, podemos definir as classes P e N P , de acordo com a MT , como

segue:
A classe de linguagem que podem ser reconhecidas por uma MT determinística. de complexidade p olinomial é denominada P.
A classe de linguagem que podem ser reconhecidas por uma. MT não
determinística de tempo polinomial é denominada KP.
Claramente, P Ç NP, pois para. qualquer programa de urna MT determinística que pode ser rodado em uma máquina não-determinística, ignorando o
que o módulo de adi vinhação está fazendo.

5.5

Teorema de Cook
Agora é provado que toda linguagem em ~pé transformável polinom i-

almente ao problema de satisfabilida.de, SAT. estabelecendo, portanto, que a satisfa bilidade de expressões booleanas é um problema NP-completo.
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Teorema 5.2. (Teorema de Cook) O problema de determinar se uma expressão
booleana é satisfazível é NP-completo.

Prova: É sabido que o problema de satisfabilidade está em NP. Então só precisa ser
provado que toda linguagem L em NP é polinomialmente transformável ao problema
de satisfabilidade. Seja Nf uma máquina de Turing não-determinística de complexidade de tempo polinomial, que aceita L , e seja w uma entrada de M . A partir
de M e w, pode-se construir uma expressão booleana w 0 tal que w 0 é satisfazível
se, e somente seM aceita w. A chave da prova está em mostrar que para cada M
existe um algoritmo em tempo polinomial para construir a expressão booleana w 0 a
partir de w. O polinômio depende da máquina M. Mostraremos aqui somente um
esquema da prova.
Toda linguagem em NP é aceita por uma MTND de uma só fita de
complexidade de tempo polinomial (ver por exemplo [AHO 74, página 371 ]. Assim,
pode-se assumir que M tem uma só fita. Suponha que i\1 tem estados q1, q2 , ... , qs
e símbolos de fita X1,X 2 , . .. , Xm· Seja p(n) a complexidade temporal de i\11.
Suponha que uma entrada w para 1\11 é de comprimento n . Se Nf aceita
w, então faz isso em p(n) movimentos. Assim, se 1\1 aceita w, existe pelo menos
uma seqüência de decisões instantâneas (DI) Q 0 , Q 1 , •.. , Qq tal que Q0 é uma DI
inicial, Qi-t 1- Qi para 1 ~ i ~ q, Qq é uma DI de aceitação, q ~ p(n) , e nenhuma
DI tem mais do que p(n) células de fita.
Constrói-se uma expressão booleana wo que simula uma seqüência das
DI fornecidas por M. Cada 1 e O(verdade e falsidade, respectivamente), das variáveis
de w 0 representa, no máximo, uma seqüência de DI de M, possivelmente não uma
seqüência legal. A expressão booleana w 0 tomará o valor 1 se, e somente se, a
definição de valores para as variáveis representa uma seqüência Qo, Q1 , ••. : Qq de
DI, conduzindo à aceitação. Isto é, w 0 é satisfazível se, e, somente se M aceita w.
As seguintes variáveis são usadas como variáveis proposicionais em Wo:
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1. C ( i, j, t) é 1 se, e, somente se a i-ésima célula em 1\-f contém o símbolo

de fita Xj no tempo t. Aqui, 1 ~i~ p(n), 1 ~ j
2. S ( k, t ) é 1 se e somente se M está no estado
1 ~ k ~ s e O~

~m e O~ t. ~
Qk

p(n).

no tempo t. Aqui,

t ~ p( n) .

3. H ( i, t ) é verdadeiro se e somente se no tempo t a cabeça da fita está
registrando a célula de fita i. Aqui, 1 ~i~ p(n) e O ~ t

~

p(n) .

Assim, existem O(p2 (n)) variáveis proposicionais e estas podem serrepresentadas por números binários com, no máximo c log( n ) bits para alguma consta.nte c que depende de p. É conveniente no que segue, manter a suposiçã.o que
ca.da. variável proposiciona.l pode ser representa.da. por um só símbolo, em lugar de
c log( n) símbolos. Esta perda de um fator de c log( n) não afeta a questão de tempo
polinomial.
A pa.r tir desta.s variáveis proposicionais constrói-se uma expressão booleana

tv0

ba.seada. na. seqüência. de DI Qo, Q1, . . . , Qq. Na. construçã-o, utilizar-se-á o

predicado U ( x 1 , x 2 , • .• , X r) que tem o valor 1 exatamente quando um dos segmentos
(x 1 , x 2 , ... , X r) tem valor 1 . U pode ser escri ta como uma expressão booleana da
forma
U(x 1,x2, .. . ,xr) =

(x1 + X2 + · · · + x,.)

( p (-,xi

+ -,Xj) ).

(5. 1)

t:;;J

O primeiro fator de (.j.l) afirma que pelo menos um dos

r(r- 1)/2 fatores afirmam que nenhum par de

Xi

Xi

é verdadeiro. Os restantes

é verdadeiro. Note que quando

escri to, formalmente, U(x 1 ,x 2 , .. . ,x,.) é de comprimento O(r2 ) .
SeM aceita ·w, então existe uma seqüênci(l de DI ou têm, Qo, Qt, .. . , Qq
fornecida por JVI quando processa. to. Para simplifica.r a discusã.o pode-se assumir
sem perda. de genera.lidade que M tem sido modificada. de maneira que sempre que
aka.nce o estado de aceitação, continue "roda.ndo"sem mover a cabeça. ou deixando
o est.a.do de aceita.ção e cp.te cada DI na. seqüência

~

preenchida com caracteres
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em branco até o comprimento p(n) . Portanto, construir-se-á w 0 como produto de
sete expressões, A , B , ... , G para. afirm ar que Qo , Qh ... , Qq é urna seqüência. de
aceitação de DI, onde cada Qi é de comprimento p(n) e q = p(n) . Desse modo,
afirmar que Qo, Qt, ... ~ Qp(r.) é urna seqüência aceitável de DI, entã.o é suficiente
pa.r a. a.firma.r que

1. a, cabeça da, fita. escreve exatamente uma célula em cada. DI,
2. ca.da DI tem exa.tamente um símbolo de fi ta. em ca,da. célula de fita,
3. cada. DI tem exatamente um esta.do,
4. no máximo uma. céluh1. de fita., a célula escaneada. pela. cabeça. de fit(l.,

é modificada. de uma DI para a outra,
5. a rnuda.n ça no estado, loca.lizaçã.o da cabeça e o conteúdo da. célula de
fi ta. entre DI sucessivas é permitido pela função próximo como ó de j'vf,
6. a. primeira. DI é urna. DI inicial e
7. o estado na última DI está no est ado final.

Agora., constrói-se expressões booleanas A - G análogas às anteriores:

1. A afirma que em cada unidade de tempo, M está escaneando, exata.rnente, uma célula. Seja At que afirma. que no tempo t. exatamente uma
célula é escanea.da. EntãoA = AoA1 ... A p(n)l onde

At

= U((l, t) , H(2, t), ... H(p(n), t) ).

Note que quando Ué expandido, A é de comprimento O(p3 (n)).
2. B afirm a que cada célula de fi ta contém, exa.ta..ment e, um símbolo em
cada unída.d e de tempo. Seja B

it

que a.firma que a. i-ésima. célula contém
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exa.ta.mente um símbolo no tem po t .

B

Ent.ào ~

=fi Bit:
i,t

em que

Bit = U(C(i,l,t),C(i, 2, t), .. . C(i,m,t)).
O comprimento de ca.da Bit é independente de n., pois m, o ta.ma.n ho
do aJfa.beto da fita, depende só da máquina. de Turing Nf.. Assim, B é

de comprimento O(p2 (n)) .
3. C a.firma que em cada, tempo t, Nf. está. em um e só um estado

IT

C=

U(S(l ,t) , S(2,t), .. . S(s,t)) .

09~p(n)

Como .s, o número de esta.dos de M , é uma constante, C é de compri-

mento O(p(n)).
4. D a.firma que o conteúdo de, pelo menos uma. célula de fita, pode ser
muda.da. em qua.lql.ler tempo t:

D = Il ((C(i,j, t)

= C(i,j,t+ 1) + H(i, t)) ].

i,j,t

x

se, e somente se y . Portanto a expressão (C(i,j,t)

= C(i,j,t + 1) +

H (i, t)) afirma que, ou

• a. ç().beça. da. fit.a. está esca.neando a, célula. i no tempo t, ou
• o j -ésimo símbolo está. na. célul(), i no tempo

t

+ 1 se, e, somente se

esta.va. a.i no tempo t.
Como A e B a.fi rmam que a. ç(),beça de fita está. regist ra.ndo só uma
célula. no tempo t e que a. célula. i contém um só sím bolo, ou a cabeça
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da fita está escanea.ndo a. célula i no tempo t ou o cont.eúdo di:\. célula.

i não muda. no tempo t. Quando

=é substituído pela sua expressão

original, D é de comprimento O(p 2 (n)) .

.s.

E a. firma. que cada. DI sucessiva de 1\1 é obtida da DI prévia. media.nte
uma t ransição permitida pela funçã.o ó de Nl. Seja

E ijkt,

a.firma.ndo

umi:l, da.s seguintes
• que a. i-ésima célula. não contém o símbolo j no tempo t,
• que a. cabeça. da. fita. nã.o está escanea.ndo a célula. i no tempo t,
• que LVI não está. no estado k no tempo t , ou
• que a seguinte DI de NI é obtida a. partir da. DI anterior, mediante
uma transiçã.o permitida pela. função de movida de M.
Então,

E=

II

Eijkt:

i,j,k ,t

usa-se x

=y

para representar xy

+ xy,

ou não x se, e somente se y

onde

Eijkt

-

·C(i,j, t) + ·H(i, t) + -.S(h~, t)

+L [C(i,j~, t + l)S(k/, t + l)H(il, t + 1)].
i

Aqui l va.ria sobre todos os possíveis movimentos de NI quando escrevese o símbolo X i no estado qk. Isto é, para cada tripla ( q, X, d) em
ó(qk, Xj), existe um só valor de l para o qual X j 1

=

X , qk1

=

q e it é

i - 1, i ou i+ 1, dependendo de se d é L, 8 ou R, respectivamente.
Aqui, ó é a função próximo passo de !v!. Como JV! é não-determinística.
poderia existir mais de uma tripla (q, X, d): mas um número finito em
cada. caso. Assim,

E:jkt

é de comprimento limitado independente de n.

Portanto, E é de comprimento O (p 2 (n )) .
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6. F afirma, que as condições iniciais sã.o sat isfeit as:

F= S(l, O)H(l, O)

fi
1 $i~n

C(i,)t, O)

fi

C (i, 1, 0),

n(i~p(n)

onde S(l , O) afirma que no tempo t = O, 1\11 está no esta-do q1 , que
foi tornado corno estado inici al; H (1, O) afirma que no tempo t = O,

1\11 está escaneando a célula de fita. mais à esquerda;

I1 t ~i~ n

C(i,jt, O)

a.firma. que as primeiras n células de fita. contém inicia.lmente o input
tu; e Tin<i~p(n) C(i, 1, O) afirma que as restantes células de fita são ini-

cialmente, ca.racteres em branco. Toma,-se X1 como o símbolo pa. ra. o
caractere em branco. Claramente, F é de comprimento O(p(n)) .
7. G a.firma. que J\1/, finalmente, entra no estado finaL Como foi requerido
que M permaneça no estado final uma vez que tenha sido alcançado,
temos que G

= S(s,p(n)).

Torna-se q5 como o estado final.

A expressã.o booleana, ·wo é o produto ABCDEFG. Como cada um
dos sete fatores de w 0 requer corno máximo O(p3 ( n)) símbolos, w 0 tem, ele mesmo, O(p3 ( n)) símbolos. Como foram contadas variáveis proposicionais como um só
símbolo, quando de fato são representadas por string de comprimento O (log(n)),
tem-se realmente um limite para

lwol

de O(p3 (n) log(n)), que, por sua vez, está

limitado por cnp3 (n) para alguma constante c. Assim, o comprimento de wo é urna
função polinomial do comprimento de w. Deveria. ser da.ro que tvo pode ser escrito
em tempo proporcional ao seu comprimento, dado ·w e o polinômio p.
Dada. uma seqüência aceitável de DI, Qo, Q t, ... , Qq , urna definição
de valores de O e 1 às variáveis proposicionais C(i,j,t), S(k,t) e H(i, t) pode ser
encontra.da. de tal forma. que fará 1.oo verdadeiro. Reciprocamente, dado um conjunto
de va.lores das variáveis de

tl)o

que faz

'Wo

verda.d eiro, pode-se, fa.cilmente, encontrar

uma. seqüência aceitá.vcl DI. Assim, ·wo é sat.isfazível se e soment.ç se j\1[ (l,ceit.a U!.
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Kã.o foram imposta.s restrições pa.ra L, a. linguagem aceita. por NI, distintas daquela de L pertencer a. NP. Portanto, temos mostrado que qua.lquer linguagem
em NP é, polinomialment.e, transformá.vel a. um problema de sa.tisfa..bilida.de pa.ra, expressoes booleanas. Conclui-se que o problema de sa.tisfabilidade é NP-completo.

o
De fato, tem-se mostrado mais do que se afirma. Uma expressã.o booleana é dita na forma conjuntiva normal (C. rF) se é o produto de soma.s de let ras, onde
uma letra é x ou -,x para alguma variável x. Por exemplo, (x 1 +x 2)(x 2+x 1+x 3) está
em CNF se x1x2 + X3 não está. A expressão w0 construída no teorema de Cook está,
praticamente, em CNF e pode ser posta em CNF sem expandir seu comprimento
em mais de um fator constante.
Corolário 5.1. O problema de satisfabilidade para expressões booleanas em CNF é
NP-completo.

Prova: Basta provar que cada uma das expressões A - G definidas na prova do

teorema já está em CNF ou podem ser transformadas a tais expressões, mediante
o uso das leis da álgebra booleana, sem aumentar o comprimento da expressão em
mais de um fator constante. Observe que U: definido em (5.1), já está em CNF. F
e G estão trivialmente em CNF, pois são produtos de letras.

D é o produto de expressões da forma (x
sinal

= y) + z.

Se é substituído o

= obtém-se
xy

+ xf} + z.

(5.2)

Observe que (5.2) é equivalente a

(x + f}+ z)(x + y + z) .

(5.3)
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Substituindo (5.3) por (5.2) sempre que apareça em D, pode-se obter uma expressão
equivalente que está em

C~F

e é no máximo duas vezes tão comprida quanto a

original.
Finalmente; a expressão E é o produto de expressões
comprimento de cada

Eijkt

Eiikt ·

é limitado, independentemente de n, cada

Eijkt

Como o
pode ser

expresso por uma expressão CNF cujo comprimento é independente de n. Assim, a
conversão de E a CNF incrementao comprimento de E como máximo por um fator
constante.
Assim, tem-se mostrado que a expressão w 0 pode ser posta em CNF
com um incremento de um fator constante no seu comprimento.

o

O teorema de Cook é um dos resultantes mais importantes da computação teórica, senão o mais importante. Ele implica, se o problema SAT pode ser
resolvido em tempo polinomial, todos os outros problemas NP-completo, também o
serão. Como exemplo, considere que X 1 é NP-completo, como mostra a figura:

Figura 5.2 Complexidade do SAT
Então, a complexidade de X 1 é igual à complexidade do polinômio que
transforma a entrada de X 1 , para SAT mais a complexidade do SAT, que estamos
assumindo ser polinomial. Como O(polinômio)

+ O(polinômio)

= O(polinômio), X 1

também é polinomial. Então, se SAT puder ser resolvido em tempo polinomial, todos
os problemas em ·p também poderão, implicando P = N P. Infelizmente, ninguém

5. 5 Teorema de Cook

58

ainda conseguiu provar que SAT pode ou não ser resolvido em tempo polinomial.
Isto é, ninguém sabe se P = N P ou P =/: N P.
Em 1972, Richaard Karp [AHO 74] descobriu outros 24 problemas NPcompletos. A lista hoje contém 4000 problemas. Se uma solução polinomial for
encontrada para resolver um deles, automaticamente teremos a solução polinomial
para todos os demais.
Todos os problemas NP-completos são poJinomialmente equivalentes
entre si, o que indica que eles têm uma estrutura em comum.

Definição 5.3. O clique de um grafo é um subgrafo completo deste grafo.

A explicação sobre redutibilidade pode ser feita com um problema
genérico chamado de Clique.
O problema clique é: determine se o grafo contém um clique de tamanho

2:: k. Clique é NP-completo, pois SAT é redutível ao problema do clique:
y2
•

•

\

W2

\

/~

SAT

·j \ ~X2
. Y,

xl

clique

Figura 5.3 O problema CLIQUE
Dado um problema qualquer em 1-P, digamos X 1 , podemos reduzi-lo a
SAT e, então, reduzir SAT ao problema do clique. Resolvendo clique, resolvemos
X 1 • Então, qualquer problema em .K P é redutível ao clique.
Em uma figura, corno a acima, representando relações de redução, um
problema X será NP-completo se existir um caminho de X para SAT. Como X
também pertence a

~P:

ex istirá seta de SAT para X , pois qualquer problema em NP
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pode ser reduzido a SAT. Em geral, não se prova que SAT é redutível a um problema
X , mas sim que algum problema NP-completo é redutível a X. No desenho a seguir,

estão sendo mostrados as relações de redução, suponha que foi provado que clique é
redutível a A. Como o problema do clique é NP-completo, A também o é.

Figura 5.4 ::-.JP-completo
Observe que todos os problemas NP-completos são, polinomialmente,
equivalentes, pois um pode ser reduzido a outro em tempo polinomial. dados dois
problemas NP-completos X e Y , existe sempre um caminho de X para Y e outro
de Y para X , pelo menos um deles passando por SAT. Por exemplo, podemos usar
a solução de A para resolver C, usando o caminho

5 .6

A~ clique~

SAT

~C.

N P -Completude do Problema do C aix eir o Viaj a nte

O esquema a seguir, mostra a estrutura de provas que serão executadas
para demonstrar a NP-completude do Problema do Caixeiro Viajante. As setas
representam reduções em tempo polinomial.
T eorem a 5 .3. A CNF-s atisfacibilidade é pol-inomialmente transformável ao problema do clique. Portanto, o p1'0blema do clique é NP-completo.

Prova: Seja F = F1 F 2
cada Fi é da forma

...

F9 uma expressão em CNF, onde os Fi são os fatores;

(xii + Xi2 + · · · +

Xik.) ,

onde

X i_;

é uma letra. Contruir-se-á

um grafo não orientado G = (\/.E) cujos vért ices são pares de inteiros [i,j], para
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COBERTU~

DE VÉRTICES

CIRCUÍT O
HAiviiLTONIANO
ORIENTADO

CIRCUÍTO
HAiviiLTONIANO
NÃO ORIENTADO

Figura 5.5 Ordem das transformações para vários problemas difíceis.
1

<

i ~ q e 1 ~ j ~ k ;. O primeiro componente do par representa um fator , e o

segundo uma letra dentro do fator. Assim cada vértice do grafo corresponde a uma
letra particular de um fator particular de uma maneira natural.
As arestas de G são aqueles pares ([i,jL [k, L]) tal que

i:/=

ke

Xij

:/= Xkl·

Intuitivamente, (i,j) e [k, LJ são adjacentes em G se correspondem a fatores diferentes
e é possível associar valores às variáveis nas letras
as letras tem valor 1 (dando

Fi

e

Fk

Xij

e

Xkl

o valor 1). Isto é, ou

de tal maneira que ambas
Xi j

= Xkl

ou

Xij

e

Xkl

são

versões complementadas ou não complementadas de variáveis diferentes.
O número de vérti ces em G é claramente menor que o comprimento de

F, e o número de arestas é no máximo o quadrado deste número. Assim G pode
ser codificado como uma string cujo comprimento está limi tado por um polinômio
no comprimento de F. Mais importante ainda, tal código pode ser computado
em tempo limitado por um polinômio no comprimento de F. Mostrar-se-á que G
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tem um clique de tamanho q se, e somente se F é satisfazível.

Segue~se

então que

dado um algoritmo limitado por um tempo polinomial para o problema do clique,
pode-se construir um algoritmo em tempo polinomial para o problema de CNFsatisfacibilidade convertendo a expressão F em um grafo G, tal que G tem um
clique de tamanho q se, e somente se F é satisfazível. Segue a prova que G tem um
clique de tamanho q se, e somente se F é satisfazível.
SE: Suponha que F é satisfazível. Então existe uma associação de valores {0, 1} às
variáveis tal que F
fator

Fi

=L

Para esta associação cada fator de F tem o valor 1. Cada

contém ao menos uma letra com valor 1. Seja

Xim,

tal letra em FCi.

Afirma-se que o conjunto de vértices {[i ,mi]l1 ~ i ~ q} forma um
clique de tamanho q. De outra maneira, existiria i e j, i
aresta entre os vértices [i, mi] e [j, mj]· Isto implica que

Xim,

j , tal que não exista

= Xjm pela definição
Ximi = Xjm; = 1 pela

Xim;

do conjunto de arestas de G. Mas isto é impossível pois
maneira como os

f.

1

foram escolhidos.

SOMENTE S E: Suponha que G tem um clique de tamanho q. Cada vértice no
clique deve tem um primeiro componente distinto, pois dois vértices com o mesmo
componente não estão conectados por uma aresta. Como existem exatamente q
vértices no clique, existe uma correspondência um-a-um entre os vértices do clique
e os fatores de F . Sejam [i, mi], 1 ~i ~ q os vértices do clique. Seja

S1 = {ylxim,

= y onde 1 ~ i~ q e y é uma variável}

S2 = {y ixim, = fj onde 1 :S i :S q e y é uma variável} .
Isto é, SI e

s2 denotam os conjuntos de variáveis não complementadas e complemen-

tadas. respectivamente, representadas pelos vértices do clique. Então 5 1 n S2
pois de outra maneira existiria uma aresta entre alguns [s, ms] e [t , mt], onde

= f/J,

Xsm ,

=
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Xtme .

Fazendo as variáveis de S 1 iguais a 1 e as de S 2 iguais a O, o valor de cada

Fi

o

é feito como 1. Assim, F é satisfazível.

Teorema 5.4. O problema do clique é1 polinomialmente1 transformável ao problema de cobertura de vértices.

Portanto) o problema de cobertura de vértices é

NP-completo.

Prova: Dado um grafo não-orientado G

= (V, E), considere o grafo complementar

G = (V E), onde

E= {(v,w)jv,w

E V, v-::/= w, e (v,w) tf.

E}

Afirma-se que S Ç V é um clique se, e somente se V- S é uma cobertura de vértices
de

G, pois se Sé um clique em G, nenhuma aresta em G conecta dois vértices em

S. Assim, cada vértice em Õ é incidente sobre pelo menos um vértice em V- S,
implicando que V-Sé uma cobertura de vértices de
é uma cobertura de vért ices de

G,

G.

Similarmente, se V- S

então toda aresta de Õ é incidente sobre pelo

menos um vértice de V- S. Assim, nenhuma aresta de

G conecta dois vértices em

S. Portanto, todo par de vértices de Sé conexo em G, e Sé um clique em G.
Para determinar se existe um clique de tamanho k, constrói-se Õ e
verifica-se se tem uma cobertura de vértices de tamanho 11 Vll-k. Com certeza, dada
uma representação padrão de G = (V, E) e k, pode-se encontrar uma representação
de

G e 11 VIl- k em tempo que é polinomial no comprimento da representação para

G e k.

o

Definição 5.4. Dado um grafo G = (l!J E) 1 uma Cobertura de vértices de GJ li': é
um subconjunto de V tal que toda aresta de G t em pelo menos uma extremidade em

V'.
Teorema 5.5. O problema de cobertura de vértices é polinomialmente tmnsformável
ao problema de circuíto hamiltoniano para grafos orientados. Portanto: o pTOblema

de circuíto hamiltoniano par-a gmfos o1·ientados é NP-completo.
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Prova: Dado um grafo não orientado G =(V, E) e um inteiro k, é mostrado como

construir em tempo polinomial em
G D tem um circuíto hamiltoniano

IIVJI
se ~

um grafo orientado Go

= (Vo, Eo)

tal que

e, somente se um conjunto de k vértices de V

cobre as arestas de G.
Seja V

=

{v 1 ~v2, ... vn}· Denote uma aresta (ei,ej) por eij ·

Sejam

a 1 , a 2 , . .. , a k símbolos novos. Os vértices de G D consistirão de um vértice correspondente a cada

ai

mais quatro vértices para cada aresta de G. Mais precisamente:

Vo-

{a 1, a2 , ... , ak}U{[v,e, b]jv EV,e EE,
b E {0, 1}, e e é incidente sobre v}

Antes de descrever , formalmente, as arestas de G D é dada uma explicação intuitiva. Uma aresta eii de G é representada por um subgrafo com quatro
vértices.
Se um circuíto hamiltoniano entra no subgrafo, representando a aresta
eij em A , então deve-se sair por D, pois saindo por C ou

[vj, e;j, O] ou [vi: e ij, 1]

não podem aparecer no circuíto. Indo de A a D, a trajetória pode visitar todos os
quatro vértices no subgrafo: ou pode visitar só os dois mais à esquerda. _ o último
caso, o circuito hamiltoniano deve, em algum ponto, ir de B a C, visitando os dois
vértices mais à direita.
Pode-se pensar que G o consiste de

ll VIl

listas, uma lista para cada

vértice. A lista p ara o vértice v contém todas as arestas incidentes sobre v em
alguma ordem específica. Cada ai, 1 ::; j ::; k , tem uma aresta aos vértices [vi, eit, O]
tal que

eil

é a prim eira aresta na lista para Vi· Existe uma aresta desde [vi, e;t, 1] a

cada ai se eil é a última aresta na li sta para Vi · Existe uma aresta desde [vi, eil: 1] a
[v;, eim, 1] se

eim

segue, imediatamente,

ei1

na lista para

Vj.

Estas arestas, em soma

às arestas anteriores. formam o conjunto Eo. Agora. é mostrado que Go tem um
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circuito hamiltoniano se, e, somente se G tem um conjunto de k vértices, cobrindo
todos os vértices.

SE: Suponha que os vértices

v 1 , v 2 , . .. , vk

cobrem todas as arestas de G.

/i 1 , /;2 , ••. , f il a lista de arestas incidentes sobre v 1 ,

Seja

1 ::::; i ::::; k. Considere o ciclo des-

de o vértice a1 a [vb !11, O], [vt, fu , 1], [vh ftz, O], [vt, fu, 1], . .. , [vt, ht, 0], [vt, fit, 1] e
então a a 2 , e então a [v2 , f 21 , O], [v2 , h 1 , 1], ... e assim através das listas das arestas
v 3 , v4 , .•. , Vk então finalmente, de volta a a 1 . Este ciclo passa por cada vértice de

G D exceto aqueles vértices nas listas das arestas de vértices diferentes de v 1 , ... , Vk.
Para cada par de vértices de GD da forma [vj , e, O], [vh e, 1], j > k, pode-se estender
o ciclo, pois e é incidente sobre alguns

Vi,

1 :::; i :::; k. Substitua a aresta de (v;, e, O]

a [vi, e, O] no ciclo pela trajetória

O ciclo, revisado como antes para cada Vj e e, contém todo vértice de G D e, portanto,
é um ciclo hamiltoniano.

SOMENTE SE: Suponha que GD tem um circuito hamiltoniano. O circuito pode
ser quebrado em k trajetórias, cada trajetória começando no vértice a; e terminando
no vértice ai . Pela consideração prévia de possíveis trajetórias que passam pelo
subgrafo de quatro vértices representando cada aresta, é visto que existe um vértice
v tal que cada vértice na trajetória de a; até ai é da forma [v, e, O] ou [v, e, 1], em

que e é uma aresta de G, ou é da forma [w, e, O] ou [w, e, 1], onde e é a aresta
(v, w) . Assim, a primeira componente de cada vértice na trajetória de a; até ai é
ou o vértice v ou um vértice adjacente a v. Com a trajetória de ai até aj deve-se
associar algum vértice específica v. Para cada vértice [w, e, b] de GD, e deve ser
incidente sobre um dos k vértices de G associada à trajetória. Assim, os k vértices
formam um cobrimento de vértices de G. Deve-se concluir que Go tem um circuito
Hamiltoniano se e somente se existe k vért ices em G tal que cada aresta de G é
incidente em cada um destes k vérti ces.

o
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Teorema 5.6. O problema do circuíto Hamiltoniano para grafos orientados é polinomialmente transformável ao problema do circuito Hamiltoniano para grafos não
orientados. Portanto: o problema de determinar se existe um circuito Hamiltoniano
em um grafo não orientado é NP-completo.

Prova: Seja G = (V, E) um grafo orientado. Seja U = {V x {0, 1, 2}, E'} um grafo
não orientado onde E' consiste das arestas
1.

([v, O], [v, lJ) para v E V,

2. ([v, 1}, [v, 2]) para v E V, e
3. ([v, 2], [w, O]) se, e somente se v

---7

w é uma aresta em E .

Observe que cada vértice de'/ tem sido expandido em uma t rajetória consist indo de
três vért ices. Como um circuíto hamiltoniano em U deve incluir todos os vértices,
o último componente dos vértices no circuíto deve variar na ordem O, 1, 2, O, 1, 2, ...
ou vice-versa. Pode-se supor o primeiro, em cujo caso as arestas do t ipo 3, cujos
segundos componentes vão de 2 para O, representam um circuíto hamiltoniano orientado em G. Reciprocamente, um circuíto hamiltoniano em G pode ser convertido
em um circuíto hamiltoniano não orientado em U substituindo cada aresta v
pela t raj etória [v, 0], [v, 1], [v, 2], [w , O] em U

5 .7

---7

w

o

Prova da N P - Complexidade do PCV

O Problema do Caixeiro Viajante está intimamente relacionado com o
problema do circuito hamiltoniano. Modelando o problema como um grafo completo
com n vért ices, nós podemos dizer que um caixeiro viajante deseja fazer uma rota
(circuito hamiltoniano), visitando cada cidade e retornar à cidade de part ida. Viajar
da cidade i para a cidade j possui um custo cij e o caixeiro deseja minimizar o custo
total de seu percurso. sendo que o cus t,o total é a soma dos custos de cada aresta do
traj eto. A linguagem formal do PCV é:
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-PCV= {(G, c, k):
G = (V, E) é um grafo completo

c é urna função de V x V

--7

Z

k E Z e

G possui um circuito PCV com custo no máximo k}.
O teorerna,a seguir descrito, mostra que é possível existir um algoritmo
eficiente para resolver o PCV.
Teorema 5.7. O Problema do Caixeiro Viajante é NP-completo.

Prova: Mostraremos, em primeiro lugar, que o PCV pertence a NP. Dada urna

instância do problema, nós usaremos corno certificado a seqüência de n vértices no
circuito. O algoritmo de verificação informa se a seqüência contém cada vértice
exatamente urna vez , sorna os custos das arestas e testa se o resultado dessa soma é
no máximo k. Este procedimento, sem dúvida pode ser feito em tempo polinomial.
Devemos agora, mostrar que o P CV é um problema NP-difícil. Para
que isso ocorra, basta mostrar que CIRCUITO-HAM
Seja G

<p PCV.

= (V, E) uma instância de CIRCUITO-HAM. Vamos determinar

uma instância de PCV da segu inte forma. Formaremos um grafo completo G' =

(V, E'), onde E'= {(i , j) : i , j E V} e definiremos a função custo c por:

O, se (i,j) E E

c(i,j)

=

(5.4)
1, se (i,j) (j E
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A importância do PCV é portanto (G', c, 0), que é, facilmente constituído em tempo polinomial. Mostraremos, a seguir, que o grafo G possui um circuito
Hamil toniano se e somente se o grafo G' possui um circuito de custo máximo O.
Suponha que o grafo G possui um circuito hamiltoniano h. Cada aresta
em h pertence a E e ainda mais , cada aresta possui custo O em G'. Em conseqüência
disso, h é um circuito em G' com custo O.
Suponha, agora, que G' possui um circuito h' de custo na máximo O.
Como os custos das arestas em E' são O ou 1, o custo do circuito h' é exatamente
O. Sendo assim , h' contém somente arestas de E. Concluímos, assim, que h é um
circuito Hamiltoniano em G.

o

6

AP LICAÇOES E ALGORIT M OS

O Problema do Caixeiro Viajante está, fortemente, relacionado com o
problema do circuito Hamiltoniano. Modelando o problema como um grafo completo
com n vértices, nós podemos dizer que um caixeiro viajante deseja fazer uma rota
(circuito Hamiltoniano), visitando cada cidade e retornar a cidade de origem. Viaj ar
da cidade i para à cidade j possui um custo C1,; , e o caixeiro deseja minimizar o
custo total de seu percurso, sendo que o custo total é dado pela soma dos custos de
cada aresta do percurso.
!\este capítulo, Iremos descrever, igualmente, algumas aplicações do
PCV nas diversas áreas do conhecimento, bem como um algoritmo genético baseado
no PCV e citar que temos algoritmos de aproximação que podem resolver o problema
com alguma precisão.

6.1

Fabricação de P lacas de C ircu ito E let rônico

A fabricação de placas de circuitos eletrônicos é feita em diversas etapas:
perfuração da placa, adição e soldagem de chips, conexão entre pinos, teste do
circuito, entre outras. Quatro destas tarefas são aplicações do PCV.
P erfuração de P lacas: o problema da perfuração de placas de circuito
impresso (Print Circuits Board- PCB) é uma aplicação padrão do PCV simétrico.
Para conectar um condutor num nível com um condutor em outro nível, ou para
posicionar os pinos dos circuitos integrados, furos são feitos através da placa. Estes
podem ser de diferentes diâmetros. Para fazer dois furos de diferentes diâmetros,
consecutivamente, a cabeça da máquina tem de mover-se para uma caixa de ferramentas e mudar o equipamento de perfuração, o que consome tempo. Assim, fica
claro que no início é preciso escolher algum diâmetro, fazer todos os furos com esse
diâmetro, mudar a broca, fazer os furos do próximo diâmetro e, assim por diante.
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Desta forma, este problema pode ser visto como uma seqüência de PCVs simétri cos.
As "cidades''são as posições iniciais e o conjunto de todos os furos que podem ser
feitos com uma broca; a '·distâncianentre as cidades é o tempo gasto para mover a
cabeça de uma posição para outra. A meta é minimizar o tempo de deslocamento
da cabeça da máquina. Ainda, ao finalizar o perfuramento de uma placa, a peça
perfuradora deve retomar ao ponto de partida, para iniciar a perfuração de uma
nova placa.
Soldagem dos Chips na Placa: a máquina deve fazer a soldagem dos

chips, partindo de uma posição inicial, passando por todos os pontos de soldagem e
retornar ao ponto inicial para iniciar a soldagem de uma nova placa.
C onexão entre pinos : as conexões de pinos têm tamanho limitado,
restritos a um número de conexões. Muitas conexões a um mesmo pino dificultam
futuras alterações ou correções. Em geral, o número de conexões máximo é um
valor pequeno e pré-estabelecido, muito menor que sua capacidade, caso esse valor
preestabelecido seja dois , o problema pode ser modelado corno um PCV.
Teste do circuito: para a verificação se o circuito não foi montado
com curto-circuito ou em circuito aber to, alguns pontos são testados em cada placa.
Percorrer estes pontos para fazer a verificação constitui urna aplicação do P CV.

6.2

Raio-X C ristalográfico

Uma aplicação direta do PCV ocorre na análise da estrutura dos cristais
(veja mais em [Rei94]). Nesta, o raio-x diffractomerer é usado para obter informação
sobre a estrutura do material cristalino. Para esse fim , um detector mede a intensidade da reflexão dos raios-x em várias posições. Considerando que a mediação possa
a ser finalizada o mais rápido possível, existe um custo aproximado considerável, já
que existem em geral, em alguns experimentos, pelo menos 30.000 posições a serem
percorridas. O posicionamento envolve a movimentação de quatro motores. O tem-

6.3 Problema de Ordem de Recolhimento no Depósito
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po necessário para a movimentação de uma posição a outra pode ser computado
corretamente. Para o experimento é irrelevante a seqüência em que cada mediação é
feita nos vários pontos. Então, para minimizar o total de tempo de posicionamento,
a melhor seqüência de medição tem de ser determinada. Este problema pode ser
simetricamente modelado ao PCV.

6. 3

P roblema de Ordem de R ecolhimento no Depósito

O problema que descrevemos a seguir, é associado como o recolhimento
de material em um depósito (podemos ter maiores informações em [Rei94]). Em
um depósito um pedido chega com um certo subconjunto de ítens estocados no
depósito. Um veículo tem que pegar todos os ítens desse pedido e levá-los ao cliente.
'

E notável a relação desse problema com o P CV. Os locais de armazenamento dos
ítens correspondem aos nós do grafo. A distância entre dois nós é dada pelo tempo
necessário para o veículo mover-se de um local para outro. O problema de achar a
menor rota para o veículo com o mínimo tempo de recolhimento, pode ser, agora:
modelado como um P CV. Em casos especiais, esse problema pode ser resolvido
facilmente,(podemos ver m ais em [Rei94]).

6.4

Seqüenciamento de Tarefas

Suponha que n tarefas podem ser processadas seqüencialmente em uma
determinada máquina. O tempo de preparo da máquina para passar a tarefa j imediatamente após a tarefa i é designado por

Cij .

O problema de encontrar uma seqüência

de execução para as tarefas , de forma a minimizar o tempo total de processamento,
pode ser modelado como um P CV.

6.5 Roteamento de veículos Resolvido como um Problema de m-Caixeiros
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Roteamento de veículos Resolv ido como um Problema de
m -Caixeiros

Suponha que, em determinado comércio de entrega a domicílio, os clientes exijam certas quantidades de alguma mercadoria e um fornecedor tenha que
satisfazer todas as demandas com uma frota de caminhões. Aqui temos o problema
adicional de designar clientes a caminhões e encontrar um escalonamento de entrega para cada caminhão de maneira que sua capacidade não seja ultrapassada, bem
como minirrúzar o custo total da viagem. O problema de roteamento de veículos
pode ser resolvido como um PCV, se não houver restrição de tempo ou se o número
de caminhões é fixo (ou sejam). Neste caso, não temos apenas um caixeiro, mas
m caixeiros, os quais se localizam numa cidade n

+ 1 e têm que visitar as cidades

1, 2, ... , n. A tarefa é selecionar estes caixeiros e destinar-lhes a cada uma rota de
forma que, no conjunto destas rotas, cada cidade seja visitada exatamente uma vez.
A ativação do caixeiro j inclui um custo fixo wj. O custo da rota do caixeiro j é a
soma das distâncias entre as cidades, ini ciando e retornando para a cidade n

+ 1.

O

problema dos m-caixeiros agora consiste em selecionar um subconjunto de caixeiros
e atribuir uma rota para cada um deles de tal maneira que cada cidade seja visitada
exatamente por um caixeiro e que o custo total para visitar todas as cidades seja
o menor possível. Tal problema pode ser transformado em um PCV assimétrico,
envolvendo apenas um caixeiro (segundo Jünger et al.1995).
O problema pode ser esquematizado da seguinte forma, (com demonstra
a figura a seguir) :
Outro problema da aplicação dos m-caixeiros é a coleta de cartas nas
caixas de correio.
Suponha que, numa cidade, n caixas de correio tenham que ser coletadas
a cada dia e dentro de certo período de tempo (no caso em duas horas). O problema
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Figura 6.1 Figura do Grafo- Múltiplos Caixeiros Viajantes
consiste em encontrar o número mínimo de veículos para fazer o serviço e em menor
tempo possível visitar e coletar todas as caixas com este número de veículos.

6.6

Serialização em Arqueologia

Vamos supor, agora, que arqueologistas descobriram um sítio arqueológico e gostariam de determinar a seqüência cronológica das várias catacumbas.
Com este intuito, cada catacumba é classificada de acordo com os tipos de ítens
contidos nas mesmas. A distância medida entre duas catacumbas é determinada
de acordo com o tipo de conteúdos contidos nelas. Uma boa seqüência cronológica
pode ser encontrada pela computação do menor caminho hamiltoniano no grafo em
que cada nó corresponde a uma catacumba e onde as distâncias são dadas a partir
de critérios preestabelecidos acima. Podemos dizer que essa é uma das mais recentes
aplicações descritas para o PCV.

6. 7

D esigualdade Triangula r

No Problema do Caixeiro Viajante, que foi introduzido nos capítulos
anteriores, é dado um grafo completo não orientado G = (V, E) com custo inteiro
não negativo c(u,v) associado a cada aresta (u,v) E E, deve-se achar um circuito
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hamiltoniano em G com um custo mínimo. Como uma extensão da notação, seja

c(A) o custo total das arestas em um subconjunto A Ç E:

c(A)

=

L

c(u, v)

(u,v)EA

Em certas situações práticas é sempre menos custoso ir diretamente
de um local u para um local w; ir por um caminho intermediário qualquer v não
pode ser mais vantajoso. Em outras palavras, cortando uma parada intermediária
nunca se aumenta o custo. Formaliza-se isso, dizendo que a função custo c satisfaz
a desigualdade t riangular se para todos os vértices u , v, w E V,

c(u,w)

~

c(u,v) + c(v,w).

A desigualdade triangular é natural e, em muitas aplicações é automat icamente satisfeita. Por exemplo, se os vérti ces do grafo são pontos no p lano e o
custo de viaj ar entre dois vértices é uma distância euclidiana entre eles, então, a
desigualdade triangular é sat isfei ta. Restringir a função custo para sat isfazer a desigualdade triangular não altera a NP-completude do P CV. Portanto, é improvável
que se ache um algoritmo de tempo polinomial para resolver o problema exatamente. No entanto, procura-se por bons algoritmos de aproximação para resolver o
problema de forma aproximada.

6.8

Um Algoritmo de Aproximação

Muitos problemas de significado prático são NP-Completos mas são importantes demais para serem abandonados apenas porque ob ter uma solução ót ima
é intratável. Cma prova da NP-completude é a primeira ação na análise de um
problema computacional. Uma vez estabelecida a NP-Completude pode-se expio-
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rar possibilidades que são menos ambiciosas que resolver o problema eficientemente.
Pode-se achar um algoritmo de tempo polinomial com solução próxima da ótima.
Um algoritmo que retorna soluções próximas da ótima é chamado algoritmo de
aprox1maçao.
Suponha um problema de otimização em que cada solução possui um
custo positivo. Quer-se encontrar uma solução próxima da ótima para tal problema, dependendo do problema, uma solução ótima pode ser definida como o custo
máximo ou o custo mínimo possível, ou seja, o problema pode ser de maximização

-

. . .

ou mm1m1zaçao.
O algoritmo que será descrito a seguir, utiliza árvore geradora mínima
como base para a construção do circuito. Ele está particularmente adequado para
instâncias do problema que obedece a desigualdade triangular. Somente neste caso
a garantia de seu desempenho é possível.
Vamos considerar, inicialmente, que o grafo de ent rada para o problema
satisfaz a desigualdade triangular: p( ViVk )
e k , com 1

:S i, j, k :S n, i =I

j e j

=I

:S p(ViVj) + p( VjVk), para quaisquer i,

j

k . Esta consideração é razoável, já que o

comprimento de uma estrada entre duas cidades Vi e vk é usualmente não maior que
o comprimento de um percurso entre

vi

e vk , passando por uma cidade intermediária

Considere, então, que o grafo G satisfaz a desigualdade triangular. Seja

T uma árvore geradora mínima. A remoção de qualquer aresta de um circuito Hamiltoniano C (de peso mínimo) em G produz uma árvore geradora de G. Portanto,

p(T ) :S p( C).
Seja H um multigrafo Euleriano, obt ido pela duplicação de cada aresta
de T . Então, uma trilha fechada Euleriana de T fornece um passeio fechado em G,
cujo peso é

:S 2p(T). A Figura 6.2(6) mostra uma árvore geradora mínima para o
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passeio fechado de comprimento 26 para o grafo da Figura 6.2(b) .

,.
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Figura 6.2 Encontrando um circuito Hamil toniano de peso "pequeno" .
Executamos, agora, uma busca em profundidade em T, começando com
um vértice folha de T, isto é, um vértice de grau 1. Sejam Vil, Vi 2 , ... , Vin os vértices de
T ordenados pelos seus tempos de descoberta na execução do DF S. Da desigualdade
triangular temos que, o peso de um circuito C' =

Vi 1 , Vi2 , ... , Vin, Vi 1

é, no máximo, o

peso de H. Portanto, p(C') ::; 2p(T) < 2p(C). A Figura 6.2(c) mostra uma busca
em profundidade da árvore na Figura 6.2(b) e a Figura 6.2(d) mostra um circuito
hamiltoniano de peso 19 do grafo completo com pesos descrito na Figura 6.2(a).
Apresentaremos, agora mais formalmente, o algoritmo que implementa
estas idéias que acabamos de descrever,(ver mais [CHA93] e [BON76]).

6.8 Um Algoritmo de Aproximação

6.8.1
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Algoritmo de Aproximação para o Problema do Caixeiro \liajante

Este algoritmo é para determinar um circuito hamiltoniano de "pequeno~' peso

em um grafo completo G, com n =

lVI

~

3, que satisfaz a desigualdade

triangular.
l. Utilize o algoritmo de Kruskal [SYS83] para obter uma árvore ge-

radora T de G.
2. Conduza uma busca em profundidade em T , utilizando o DF S sobre
um vértice de grau 1 de T.
3. Se

v;1, v;2, ... , v;k

é a ordem em que os vértices são visitados no passo

2, então, mostre como resultado o circuito hamiltoniano

v; b Vi 2 , ... , v;k , v; 1.

O algoritmo, que descrevemos acima, constrói um circuito hamiltoniano

C, de um grafo G com pesos, de tal forma que seu peso nunca ultrapassa, por um
fator de 2, o peso de um circuito hamiltoniano ótimo Ck. Ou seja,

Em muitos casos, este limitante é bem aceito já que ele foi obtido utilizando um algori tmos eficiente.

Teorema 6.1. Para um grafo completo com pesos G, o peso de um circuito hamiltoniano de G obtido pelo algoritmo acima é menor que duas vezes o peso de um
circuito hamiltoniano mínimo de G.

7

CONCLUSAO

Com esse trabalho tivemos a oportunidade de estudar a teoria dos Grafos e suas aplicações. Quando nos referimos a grafos, logo nos vem a tona dois
problemas clássicos da matemática: o da travessia das sete pontes de Konisberg e o
mais notável e estudado problema da aplicação matemática, o do Caixeiro Viajante.
Tivemos a oportunidade de aprofundar e detalhar os conceitos básicos
de grafos, bem como a sua inter-relação com a estrutura de problemas aparentemente fáceis de formular, muitos deles difíceis de serem resolvidos e outros que até
o momento não tiveram uma solução satisfatória.
Para que tivéssemos um embasamento teórico, que nos permitisse entender o assunto de nosso trabalho, introduzimos neste contexto, assuntos que, aparentemente, para as pessoas leigas não teria a necessidade do detalhamento, como:

O que é um problema? Será que todos os problemas são fáceis de serem resolvidos?
O que é um problema polinomial? Um problema NP? Qual a diferença entre um
caminho Euleriano de Hamiltoniano. Existem algoritmos confiáveis para resolver o
Problema do Caixeiro Viajante?
Tentamos satisfatoriamente esclarecer, ao menos em parte, as dúvidas
que ao iniciar este trabalho, tivemos e acreditamos que estas e outras seriam as
indagações de muitos.
Um circuito que percorre todos os vértices de um grafo, sem repetir
nenhum além do vértice de partida (que, naturalmente, coincide com o de chegada),
corresponde a um ciclo Hamiltoniano. Por sua vez, um caminho que contém todos
os vértices do grafo diz-se ser um caminho Hamiltoniano.
Todos os grafos completos são Hamiltonianos, pelo que , dado um grafo
(ou mult igrafo orientado) G não Hamiltoniano, adicionando arestas (ou arcos) a G,
necessariamente se obterá um grafo Hamiltoniano.
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Este problema, embora muito estudado já por muitos anos, ainda tem
muitas perguntas sem uma resposta satisfatória. Não se dispõe de um método que
seja rápido e fácil para determinar se um grafo é Hamiltoniano. Há diversos teoremas
específicos para determinados tipos de grafos , os quais fornecem condições que são,
na maioria parte dos casos, suficientes, porém não necessários. Nenhum resultado,
no ent anto, que seja genérico para grafos sem restrição.
O Problema do Caixeiro Viajante (P CV), que foi objeto de estudo deste
trabalho, esta intimamente relacionado ao problema de determinação de circuitos
Hamiltonianos, pois ele pode ser pensado como o problema de se encontrar um ciclo
Hamiltoniano de comprimento mínimo.
Para determinar se um problema é, efetivamente, difícil de ser resolvido,
recorre-se a uma classificação de acordo com a sua Complexidade Computacional.
A complexidade computacional de um problema é de grande importância teórica e
prática, pois fornece o tempo necessário que um algor itmo precisa para resolver o
problema. Não se trata do melhor algoritmo conhecido para o problema: o algoritmo
ót imo pode não ter sido descoberto.
Os problemas são classificados em três conjuntos: a classe P, de problemas para os quais existe um algori tmo determinístico de tempo poli nomial para
resolvê-lo, a classe NP, de problemas para os quais existe um algoritmo não determinístico de tempo polinomial para resolvê-lo e, finalmente, a classe de problemas
NP-completos, para os quais todos os problemas da classe NP são polinomialmente
redutíveis a eles. A classe NP-completa é, por conseguinte, a cl asse de problemas
m ais difíceis, no sentido que se algum algoritmo eficiente - de tempo polinomial for descoberto para algum destes problemas, então todos os problemas da classe NP
podem também ser resolvidos eficientemente.
Nesta dissertação, apresentamos uma prova matemática do fato que o
P CV é um problem a NP-completo. Esse resultado clássico da teor ia da complexida-
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de e da teoria de grafos tem um caminho longo para ser percorrido. Essencialmente,
precisa-se provar que existe algum problema

~P- completo

que pode ser polinomial-

mente redutível ao PCV. O mais difícil neste processo é a determinação da existência
de um problema X que seja _' P-completo, ou seja, a redução polinomial de todos os
problemas da classe NP para o problema X. Esse resultado importante, considerado
um marco na teoria da computação, foi primeiramente provado por Stphen Cook,
que verificou o problema da satisfabilidade de expressões Booleanas é um problema
NP-completo.
P ara a prova do teorema de Cook é também para a classificação de problemas de acordo com sua complexidade de resolução, é necessário que se estabeleça
um modelo formal para a noção de algoritmos. O modelo geralmente escolhido pela
maioria dos estudiosos é a Máquina de Turing. A apresentação do modelo de Turing
e um esquema da prova do Teorema de Cook são apresentados neste trabalho. O
principal objetivo é compreender as idéias fundamentais nestes resultados.
A seguir, depois de verificada a existência de um problema NP-completo,
apresentamos uma seqüência de resultados que fazem a transformação polinomial de
problemas NP-completos em outros problemas, mostrando que estes últimos também
são NP-completos. O que culminou com a prova de que o PCV é NP-completo.
Também nos preocupamos com aspectos mais práticos do Problema
do Caixeiro Viajante, apresentando um grande número de problemas atuais e de
importância tecnológica e econômica que são modelados como uma versão do PCV.
Além disso, apresentamos um algoritmo que pode resolver o PCV de
forma satisfatória. O algoritmo de tempo polinomial acha um circuito Hamiltoniano em um grafo completo cujo comprimento é ':pequeno", ou seja, pode ser uma
aproximação de um caminho de comprimento mínimo.
Embora não tenha sido nosso objetivo neste

trabal ho~

acabamos tocan-

do no problema mais importante da Ciência da Computação. Será que a classe P é
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igual a classe NP? De fato, para muitos problemas não sabemos (ainda) se ele está
ou não em P, pois ainda não descobrimos um algoritmo polinomial nem conseguimos
demonstrar que um tal algoritmo não existe.
Visto por outro lado, este questionamento ainda não respondido referese a qual tipo de algoritmo é mais eficiente, não-determinístico ou determinístico.
Um caminho para provar que os algoritmos não-determinísticos são mais eficientes
que os determinísticos é mostrar que um problema _JP não está em P. Ninguém foi
capaz ainda. Entretanto para provar que as duas classes são iguais (P

= NP ), estão

teremos que mostrar que para todo problema pertencente a classe NP tem solução
com um algoritmo determinístico em tempo polinomial. Também não foi provado e
poucos especialista acreditam na verdade desta afirmação.
De uma maneira geral, os problemas em P são considerados "acessíveis"
na sua resolução (isto é, "solucionáveis em tempo polinomial, ), para um comp utador rápido e moderno, enquanto os problemas em -p, que não estão em P, são
considerados "intratáveis"(isto é, embora solucionáveis em princípio, são insulúveis
na prática) para n razoavelmente grande - sejam quais forem as melhorias em velocidade de processamento ou outras que possam ser consideradas. Para n grande,
estamos nos referindo que o tempo de cálculo rapidamente ultrapassa a idade do
universo , para qualquer problema em rp não em P, o que deixaria muito a desejar
em termos práticos.
O fato que apresentamos neste trabalho é o resultado (agora já clássico)
de que qualquer algoritmo engenhoso para resolver o PCV em t.empo polinomial
poderia ser convertido num algoritmo para resolver outro problema em tempo polinomial.
A solução do PCV em tem po polinomial, acarretaria uma solução em
tempo polinomial de todos os outros problemas NP. Se tal solução fosse encontrada
faria notícia de primeira página. Em particular, existem vários sistemas de códigos

secretos, desenvolvidos em anos recentes , que dependem de um problema de fatoração de inteiros grandes que se sabe ser um problema NP. Se aquele problema fosse
resolvido, então, tais códigos seriam provavelmente decifrados pelos computadores
modernos, mas se não for assim, tais códigos permanecem seguros. É conjetura
comum, entre especialistas que é impossível, com qualquer máquina que temos no
momento, resolver um problema NP-completo em tempo polinomial e, conseqüentemente, que as classes P e NP não são idênticas. Est a conjetura é, provavelmente,
correta , mas ainda ninguém conseguiu demonstrá-la. Este é o problema em aberto
mais candente na teoria da complexidade computacional( obviamente, designado P

= NP?).
Embora nenhum algoritmo eficiente tenha sido desenvolvido, houve um
grande progresso no desenvolvimento de soluções aproximadas rápidas e em solucionar instâncias maiores do problema. Há muito ainda a ser feito. O P roblema do
Caixeiro Viajante irá estimular esforços futuros servindo como um problema clássico
para idéias algorítmicas.
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