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RESUMO 

Esta dissertação apresenta o desenvolvimento de um método para o particionamento de 

conjuntos através de coloração em grafos. Uma aplicação deste método para a 

determinação de um horário escolar é igualmente apresentada. O programa 

computacional desenvolvido foi escrito em linguagem Pascal e testado utilizando-se um 

microcomputador IBM-PC compatível. Os resultados obtidos são de boa qualidade 

apesar do caráter não polinomial do problema estudado. 



ABSTRACT

This thesis reports on the development of a method þr cluster analysis using graph

colouring. An application of this method on the school timetabling problem is

presented. The corresponding program ls written in Pascal and runs on a

microcomputer IBM-PC compatible. The results obtained are high standard despite the

non polynomial nature of the problem studied.
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Introdução 

Os grafos permitem a modelagem de um grande número de problemas práticos, 

tais como: otimização do fluxo em redes (rodoviárias, elétricas, telecomunicações, 

informáticas, etc.), seqüenciamento das atividades de projeto ou fabricação, projeto de 

células de manufatura, alocação de recursos, etc. Trata-se de uma ferramenta muito 

eficiente para a compreensão de uma situação concreta, para a sua modelagem e 

resolução. Numerosos algoritmos exatos ou aproximados estão disponíveis na área de 

teoria dos grafos para tratamento de problemas reais: algoritmos para a resolução de 

problemas de fluxo de custo mínimo, algoritmos (Bellman, Dijkstra, etc.) para a 

determinação de caminhos mínimos e/ou máximos em grafos com/sem ciclos e outros. 

O desenvolvimento de algoritmos para a resolução de problemas modelados 

como grafos teve início em 1736 quando Euler propôs e resolveu o problema de 

determinar se era possível atravessar as sete pontes existentes no Parque Central de 

Kônigsberg (hoje a cidade de Kaliningrado) e voltar ao ponto de partida utilizando cada 

uma dessas pontes uma única vez. Um primeiro algoritmo, para resolver este problema, 

consiste em enumerar todos os itinerários possíveis e verificar se existe um que satisfaz 

a condição imposta. Euler considerou este algoritmo insatisfatório em razão do grande 

númer3 de combinações possíveis e inaplicável no caso em que o número de pontes 

fosse muito elevado (Lewis e Papadimitriou, 1978). Na construção de um modelo em 

grafos para o problema, os vértices representam as margens dos rios e ilhas e as arestas 

as pontes. Euler propôs, então, um outro algoritmo de resolução: (1) verificar se o grafo 

correspondente não apresenta rupturas, ou seja, se é conexo; (2) verificar se o grau de 

cada nó do grafo é par. Um grafo que satisfaz (1) e (2) admite um ciclo que utiliza cada 

uma das arestas uma única vez (chamado " ciclo euleriano" em homenagem a Euler). O 

Parque de Kónigsberg não satisfaz (2) e, portanto, não possui um ciclo euleriano. 

O matemático irlairdêsW 7HaPIilton-  formulou urti outro problema clássico da 

teoria dos grafos, conhecido como o problema do " ciclo hamiltoniano", e que possui, à 

primeira vista, bastante semelhança com o ciclo de Euler : dadas n cidades, trata-se de 

encontrar um caminho fechado que passe uma e só uma vez por todos essas cidades. 



Introdução

Estando as n cidades associadas aos vértices de um grafo, o problema do ciclo

hamiltoniano consiste em determinar um ciclo que passe uma única vez por todos os

vértices deste grafo. Apesar dos esforços de pesquisa realizados, não foi possível, até

hoje, estabelecer uma condição necessária e suficiente para a determinação da

existência de um ciclo hamiltoniano em um grafo. Os métodos disponíveis não são

fundamentalmente melhores que o processamento de uma busca exaustiva sobre o

conjunto de soluções possíveis do problema.

Ao'?roblema do Carteiro Chinês" (Gondran e Minoux, 1990) está associada a

busca de um ciclo euleriano em um grafo e ao "Problema do Caixeiro Viajante"

(Gondran e Minoux, 1990) a busca de um ciclo hamiltoniano. Tais problemas são

clássicos em otimização e possuem inúmeras aplicações: roteamento, seqüenciamento,

distribuição, etc.

Na área de teoria dos grafos, interessa-nos, o estudo do problema e dos

algoritmos disponíveis para efetuar a coloração dos vértices de um grafo em um número

pré-determinado, p, de cores. Não existe um algoritmo polinomial ou eficiente para a

resolução do problema da coloração em grafos para toda e qualquer entrada (Aho et al,

1974). Outros problemas para os quais não é conhecido um algoritmo polinomi al para a

sua resolução são: o problema da cláusula booleana, os problemas de programação

inteira, os problernas de "matching", clique, "stable", entre outros. Estes problemas

pertencem a classes dos problemas NP-completos (Garey e Johnson, 1979), e têm sido

objeto de numerosos estudos, dada a grande aplicação prírticados mesmos.

O estudo realizado nesta dissertação teve por objetivo o desenvolvimento e

implementação de um progrcma computacional para efetuar o particionamento de

conjuntos, em um número fixo de classes, através de coloração em grafos e, como

aplicação, resolver o problema de programação de um horario escolar ("School

Timetabling") em uma universidade ou planejar a apresentação de artigos em um

congresso (De Wena, 1985). Trata-se de um problema relevante uma vez que não é

possível garantir um bom uso dos recursos disponíveis quando o número de alunos ou

2
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Introduçâo

A apresentação do trabalho que realizamos está organiz:rdada seguinte maneira:

No capítulo I é feita uma introdução à teoria dos grafos, onde são apresentados

os conceitos fundamentais à compreensão dos capítulos seguintes. Entre estes

conceitos, destacam-se os seguintes: grafo, grafo valorado, grafo conexo, grafo teto,

grau, ciclo, clique, "matching", "stable", âwore,número e índice cromático.

O capitulo 2 é dedicado ao estudo da coloração em grafos. Após a introdução de

conceitos importantes em coloração tais como número cromático, homomorfismo e p-

coloração, são apresentados alguns algoritmos de coloração de vértices, como as

heurísticas seqüenciais de Brélaz (1979) e Leighton (1979) e o algoritmo exato de

religações-condensações de Zikov (1952),

No capítulo 3 é feito um estudo e apresentação do algoritmo de Guénoche

(1989, 1993) para determinação de uma p-coloração sobre um grafo construído a partir

de uma matriz de dissimilaridades entre objetos. O algoritmo é constituído de 3 etapas e

faz uso de procedimentos aproximados para determinação de um teto e de uma

coloração para o subgrafo obtido. Um exemplo ilustrativo do algoritmo estudado é

apresentado e algumas propostas de variantes para, o mesmo são comentadas e

discutidas. Uma das variantes do algoritmo de Guénoche (1993) implementadas

consistiu em incorporar à l^ etapa do mesmo uma fase em duas versões para a

' otimização do valor do teto, necessário à construção e coloração do grafo. O algoritmo

de Guénoche (1989, 1993) e suas variantes foi testado para 20.000 exemplos gerados

aleatoriamente e forneceu bons resultados.

A implementação de um programa computacional desenvolvido para resolução

do problema de determinação de um horário escolar é apresentada no capítulo 4. Nesta

implementação é proposta uma maneira de se calcular amatnzde dissimilaridades, um

índice de eficiência para auxiliar no processo de tomada de decisão e utiliza-se um

algoritmo baseado no algoritmo de Guénoche (1989, 1993) para obter todas as p-

colorações do grafo associado ao problema. Um exemplo, gerado aleatoriadrente, para

determinar a disposição de 12 disciplinas em quatro horários para 48 alunos de 3 cursos

,".---*"..--.-distintos é^.resolvido comoat¡xíliodoprograma desenvolvido. Este programa foiescrito,

em linguagem Pascal e testado utilizando-se um microcomputador IBM-PC compatível.

Na conclusão é feita uma reflexão sobre o trabalho realizado e são apresentadas

as perspectivas de continuidade para o mesmo.

3



1

Iniciação à Teoria dos Grafos

I - Introdução

Este capítulo é dedicado à apresentação dos conceitos fundamentais da Teoria

dos Grafos, imprescindíveis à compreensão do trabalho desenvolvido nesta dissertação.

A apresentação é breve e para um estudo mais completo do assunto muitas referências

bibliográficas estão disponíveis, entre cs quais podemos citar: Berge (1976), Netto

(1979), sakarovitch (1984), Gondran e Minoux (1990) e Szwarcfiter (1993).

2 - Conceitos

Os seguintes conceitos são estudados nos itens abaixo: grafo, grau dos vértices

de um grafo, grafo orientado, grafo valorado (ou com pesos nas arestas), grafo teto,

laço, ciclo, cadeia, conexidade, ciclos hamiltoniano e euleriano, grafo completo e

bipartido, clique, "stable", "matching", número e índice cromático, árvore, árvore

-geradora e planaridade. Diversos exemplos ilustram'os coneeittiS
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2.1 - Grafo

- Um grafo G(S,A) é um conjunto finito não-vazio S constituído de elementos

denominados vértÍces ou nós e um conjunto A que pode ser de pares não-ordenados

ou ordenados de elementos de S, denominados arestas ou arcos de G,

respectivamente.

- Se A é constituído de pares ordenados, diz-se que G é um grafo orientado; caso

contrário G será não orientado.

- O termo grafo será utilizado tanto para grafos orientados quanto para grafos não

orientados. Boa parte da nomenclatura e dos conceitos são análogos tanto em um

caso como no outro.

- Cada arest¿ a e A é descrita pelo par de vértices a: (i,j) que a define. Neste caso,

os vértices i e j são os extremos da aresta a e denominados adjacentes. A aresta a é

dita incidente a ambos i e j. Duas arestas que possuem um extremo comum são

chamadas adjacentes.

- A notação lsle lAl indica o número de elementos de s e A, respectivamente.

Um grafo pode ser visualizado através de sua representação geométrica, na qual

os vértices correspondem a pontos distintos do plano e a cada a¡esta (i, j) é associada

uma linha unindo os pontos correspondentes a i e j. O termo grafo é igualmente

utilizado para designar sua representação geométrica.

A Figura L l, abaixo, ilustra o exempb de um grafo G(S,A) com 6 vértices e 1I

arestas.

S: {1,2,3,4,5,61, lsl : 6

A:{(1,2), (1,3), (1,5), (1,6), (2,3),(2,6),(3,4),(3,5), (3,6),(4,5),(5,6)}, lAl: I I

Figura 1.1
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Na visualização geométrica de um grafo orientado, um arco é representado por

uma seta cujo sentido corresponde à orientação do par ordenado.

- Em um grafo orientado, um arco do tipo a: (i, i) é admissível e chamado laço. Não

é possível, porém, definir um sentido desse arco. Na Figura 1.2, o aÍco a : (2,2) é

um laço.

Figura 1.2

Um grafo não orientado pode ser associado a um grafo orientado no qual cada

aresta é substituída por dois arcos de sentidos opostos e no qual não existem laços.

- Pode-se substituir na definição de grafo, o conjunto de arestas, A, por um

multiconjunto. Com isto, é possível ter mais de uma aresta entre o mesmo par de

vértices. Estas arestas são denominadas de arestas paralelas e a estrutura (S,A) é dita

um multigrafo.

A Figura 1.3 mostra um multigrafo com 3 arestas entre os nos2 e 4.

Figura 1.3

- Grau de um vértice i de um grafo G é o número de arestas incidentes a i. Um vértice

que possui grauzero é chamado de isolado. Na Figura 1.3, o nó I tem grau2 e o no 2

tem grau 5.

6
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2.2 - Subgrafo e Grafo Parcial

Se G é um grafo e X um conjunto de arestas ou vértices, G-X e GfX denotam o

grafo obtido de G pela exclusão e inclusão de X, respectivamente. Excluir um vértice

implica em remover de G o vértice em questão e as arestas a ele incidentes.

- Um subgrafo G, (S, , A, ) de um grafo G(S,A) é um grafo tal que Sr c S e A, cA.

Se, além disso, G, possuir toda aresta (i, j) de G tal que i e j estejam em S,, entäo

G, é o subgrafo induzido de G pelo subconjunto de vértices S, .

- Um grafo parcial G, (S, A, ) de um grafo G(S,A) é um grafo tal que A, c A.

2.3 - Grafo Valorado

Diz-se que um grafo é valorado se existem uma ou mais funções relacionando S

e/ou A com um conjunto de números :

f :S+P
i+p,

g: A+Q
(i, i)-+ q,¡

- comprimento de uma aresta a: (i,j) em um grafo valorado é a imagem de uma

função peso À associado à aresta a.

Na Figura 1.4, a aresta a : (5,6) tem peso À (a) : 5

5

7

5

6

Figura 1.4



Capítulo I - Iniciação à Teoria dos Grafos 8

2.4 - Grafo Teto

Dado um índice s>0, define-se como grafo teto, Gs(S,As), o subgrafo parcial de

G(S,A) tal que 3 (x¡ xr.) e As c+ À (x¡, xr) > s.

A Figura 1.5 ilustra o grafo teto G6 , subgrafo parcial do grafo da Figura 1.4

11

Figura 1.5

2.5 - Representação matricial de um grafo

Pode-se associar a um grafo não-orientado uma matriz de Valores ou Pesos

P:[a¡\ definida da seguinte maneira:

@

7
6

otj={
1(i, j) e 3(l,7)
0 caso contrario

Obs.: A matriz de valores de um grafo não-orientado é sempre simétrica pois se a¡ *0,
a,j: L(i, j): ?vQ,i): a¡i

A Figura 1.6 nos fornece amatrizP associada ao grafo da Figura 1.5.

Figura 1.6

P
000
07 6 0

000 0 0

0

00

6 0 0 ll 0 0

900 0 000

Existem outras representações de um grafo G por meio de matriz(Netto, 1979).
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2.6 - Cadeia, Ciclo e Conexidade

- Cadeia é uma seqtiência de arestas que estão ligadas umas às outras por uma

extremidade qualquer. Uma cadeia é elementar se não utilizamais de uma vez um

mesmo vértice e simples se não utilizamais de uma vez a mesma aresta. Logo, toda

cadeia element¿r é simples, porém nem tod¿ cadeia simples é elementar. Na Figura

1.7, a seqtiência 1,2,3,6 é uma cadeia elementar enquanto 1,2,3,6,1,s é uma cadeia

simples, mas não elementar.

- Comprimento de uma cadeia é o número de arestas que a compõe (se o grafo for

valorado, o comprimento da cadeia é dado pela soma dos pesos das arestas que a

compõe).

- Distância d(i, j) entre dois vértices i, j de um grafo é o comprimento da menor

cadeia entre i e j. Na Figura I .7 , por exemplo, d(l ,4) : 2

- Ciclo é uma cadeia onde o vértice inicial é idêntico ao vértice final. Define-se, da

mesma maneira ciclo simples e elementar. Na Figura 1.7, a seqüência 1,2,3,6,1 é um

ciclo elementar enquanto 5,1,6,2,3,6,5 é uma ciclo simples.

- Um grafo G(S,A) é dito conexo quando existe uma cadeia unindo cada par de seus

vértices. Caso contrário G é desconexo. A representação de um grafo desconexo é

necessariamente descontínua. O grafo da Figura 1.7 é conexo enquanto o grafo da

Figura 1.5 é desconexo.

Obs.: Seja S um conjurrto e S'c S. Diz-se que S' é maximal em relação a uma certa

propriedade P quando S'satisfaz P e não existe S" ) S'(S"ç S) tal que S" satisfaça P.

De maneira anáúoga, define-se conjunto minimal. Observe que S' não precisa ser o

maior subconjunto de S que satisfaça P.

- Componentes conexos de um grafo G são os subgrafos maximais de G conexos.

I

Figura 1.7
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2.1 - Ciclo Hamiltoniano e Euleriano

- Uma cadeia ou ciclo é euleriano quando contém cada aresta do grafo somente uma

- Uma cadeia é hamiltoniana se for elementar e contenha todo vértice do grafo. Da

mesma forma define-se ciclo hamiltoniano.

Se G(S,A) é um grafo que possui um ciclo hamiltoniano ou euleriano então G é

denominado Hamiltoniano ou Euleriano, respectivamente.

Os teoremas abaixo são importantes para identifîcação de grafos Hamiltonianos

ou Eulerianos, respectivamente:

- Teorema: Seja G(S,A) um grafo com pelo menos 3 vértices tal que grau (i)>lSV2

para todo vértice i e S. Então G é Hamiltoniano.

Teorema de Euler: Um grafo é Euleriano se e somente se ele for conexo e todos os

seus vértices tiverem grau par.

O teorema de Euler fornece a condição necessária e suficiente paru a existência

de um ciclo euleriano em um grafo. O grafo da Figura 1.7 não é Euleriano pois os

vértices 2 e 3 tèmgrau ímpar.

Até hoje, não é conhecida uma condição necess ária e suficiente para a existência

de um ciclo hamiltoniano. O grafo da Figura 1.7 éHamiltoniano pois contém um ciclo

hamiltoniano dado por 1,2,3,4,5,6,1embora grau (4) < 3.

2.8 - Grafo Completo e Bipartido

- Um grafo é completo quando existe uma aresta entre cada par de seus vértices.

utiliza-se a notação Kn paradesignar um grafo completo com n vértices.

- Um grafo é bipartido quando seu conjunto de vértices S puder ser particionado em

dois conjuntos S, e S, tal que toda aresta de G une um vértice de S, a outro de S, .

Denota-se o grafo bipartido G por G ( S, \J 52 , A).

- Um grafo bÍpartido completo possui uma aresta para cada par de vértices s ¡ , s 2

sendo s, e Sr ê sz € Sr.Se n,:lSr le nr:lszl,denotamosG porKrr,rr.

vez.
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Um resultado importante para identifîcação de grafos bipartidos é dado pelo

seguinte teorema: Um grafo é bipartido se e somente se todo ciclo de G possuir número

par de vértices.

Na Figura 1.8, G(S,A) é o grafo bipartido completo Ç¡ sendo S : S, vS, com

S, :{1,2} e Sr:{3,4,5}.

Figura 1.8

Os grafos bipartidos são importantes no estudo de problemas relacionados com

pares de conjuntos de propriedades diversas. Exemplo: problemas de transporte em

redes onde S, é o conjunto de pontos de origem e S, é o conjunto de pontos de destino.

2.9 - Clique, Conjunto Independente de Vértices e "Matching,,

- Uma clique de um grafo G é um subgrafo de G que seja completo.

- Conjunto independente de vértices (SCIE) ou " stable " é um subgrafo induzido de

G que seja totalmente desconexo.

- O tamanho de uma clique ou de um conjunto independente de vértices é igual ao

número de elementos de seu conjunto de vértices.

- Um " matching " de um grafo G é um subconjunto de arestas de G tal que duas

arestas quaisquer pertencentes a este subconjunto não sejam adjacentes.

Na Figura 1.9, {2,4,5}, {1,3} e {3,6} são SCIE maximais, {t,2,6} é uma clique

e {(1,2),(5,6),(3,4)} é um " matching " de G.

Figura 1.9
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- O número de vértices de um SCIE de maior cardinalidade de um grafo G é chamado

número de estabilidade interna, a(G). No pior caso, o problema de determinação

dos SCIE maximais é de complexidade exponencial (Netto, 1979).

- Complemento de um grafo G(S,A) é o grafo G1S,R'¡ tal que (ij)eA<+(ij) ø4.

Como a cada SCIE de um grafo G corresponde uma clique do grafo

complementar õ, o problema determinação dos SCIE maximais pode ser apresentado

como o da determinação de cliques maximais no grafoG.

2.10 -Número e Índice Cromático

- Número cromático, 1(G), de um grafo G é o menor número de cores necessárias

para colorir os vértices de G de modo que dois vértices adjacentes não recebam a

mesma cor.

- indice cromático, At(G),de um grafo G é o menor número de cores necessiirias para

colorir as arestas de G tal que duas arestas adjacentes não possuam a mesma cor.

Na Figura 1. 10, o grafo G possui 1(G) :3 e Zr(G) : 3

G G

Figura 1.10

2.ll -Árvore e Árvore Geradora

Se um grafo não possui ciclos é dito acíclico. Uma árvore AI(S,A) é um grafo

acíclico e conexo.

- floresta: conjunto de árvores.

- folha: se i é um vértice de Ar tal que grau (i): 1.

A Figura 1.11 ilustra uma árvore com folhas 2,4 e 5.

Figura 1.11
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Alguns teoremas que podem ser úteis para caractenzação de árvores são

apresentados abaixo:

Teorema: Toda árvore com n vértices possui n-l arestas

Teorema: Um grdo G é uma árvore se e somente se existir uma única cadeia entre

cada par de vértices de G.

Teorema: Seja G(S,A) um graþ. As seguintes afirmativas são equivalentes:

(ù Géumaárvore

(iù G é conexo e lAl é mínimo

(iii) G é acíclico e lAl:lsl- I
(iv) G é conexo e lAl:lsl-l
(u) Gé acíclico eVi,/ € S, a inserção de (i, j) produz um graþ contendo exatamente

um ciclo.

- Um subgrafo gerador de um grafo G(S,A) é um subgrafo parcial de G. Se este

subgrafo for uma árvore, ele recebe o nome de árvore geradora.

A existência de uma árvore geradora em um grafo conexo fica garantida pelo

teorema: Todo grafo conexo G possui uma árvore geradora

As aplicações de se determinar a árvore geradora mínima (ou máxima) são

numerosas: otimização em redes, classificação hierárquica, etc.

O problema da determinação de uma árvore geradora de peso mínimo pode ser

enunciado da seguinte forma (Gondran e Minoux, 1990):

. Considere um grafo G(S,A) valorado. Para cada aresta a e A associa-se o peso da

aresta, À (a). Seja G'(s,A') um grafo parcial de G. o peso de G' é um parâmetro

calculado como se segue:

À(c'¡: Irtul
aeG'

. Supõe-se G conexo (se não o for, resolve-se separadamente para cada componente

conexa). Procura-se, então, uma árvore Ar* de G tal que :

^.(Ar*):min 
{f.(tu), VAr c G}



Capítulo I - Iniciação à Teoria dos Grafos t4

2.12 - Planaridade

Seja G um grafo e R uma representação geométrica de G em um plano.

- A representação R é plana quando não houver cruzamento de arestas em R, a não ser

nos vértices.

- Um grafo é planar quando admiti alguma representação plana

Uma caracterização de planaridade é dada pelo teorema abaixo:

Teorema (Kuratowski): Um grafo é planar se e somente se ele não contém como

subgrafo parcial um grafo Kr,, ou K r.

A Figura l.l2(a), fornece uma representação não plana do grafo completo Ko

A Figura 1.12(b) mostra uma representação plana desse grafo; portanto Ko é planar.

(a) (b)

Figura 1.12
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Coloração em Grafos

I - Introdução

O estudo da coloração em grafos teve início com o chamado "problema das

quatro cores". Em 1852, Francis Guthrie formulou a conjectura de que qualquer mapa

poderia ser colorido com quatro cores de modo que países fronteiriços não tivessem a

mesma cor

Se M é uma região do plano, um mapa é um particionamento de M em um

número finito de regiões, as quais são delimitadas por linhas. Duas regiões são

adjacentes quando possuírem uma linha em comum. Uma coloração de M é uma

atribuição de alguma cor a cada região de M, de modo que regiões adjacentes possuam

cores diferentes. Pode-se definir um grafo G associando-se um vértice para cadaregião

de M e uma aresta a um par de vértices adjacentes quando as respectivas regiões o

forem (Figura 2.1). Então, colorir o mapa M é equivalente a colorir G. Logicamente G

tem de ser planar. O "problema das quatro cores" consiste, pois, em provar que todo

grafo planar é 4-colorível.



Capítulo 2 - Coloração em Gr¿fos 16

Figura 2.1

Ao longo desses 125 anos, ninguém foi capaz de exibir um mapa em que cinco

cores fossem necessárias e muito menos exibir uma prova dircta não enumerativa que

quaüo cores são suficientes. K. Appel e W. Haken(1976)realizanmesta demonstração

através de uma técnica por computador. Eles utilizaram result¿dos da teoria dos grcfos,

entre os quais pode-se citar o trabalho de Heawood (1890), para provar que o número

geral pode ser reduzido a um número finito de casos particulares, tais que todo grafo

planar pode ser colorido com quafro cores. O result¿do ficou conhecido como'teorema

das quatro cores".

Neste capítulo é apresentado um estudo teórico do problema de coloração em

grafos, três exemplos de aplicações e alguns algoriünos para resolução de problemas

concretos envolvendo coloração. Para a redação deste capítulo, foram consultadas

v¿árias referências bibliográficas clássicas em Teoria dos Grafos, entre as quais podemos

citar: Berge (1976), Netto (1979), Christofides et al (1979), Sakarovitch (1984),

Gondran e Minoux (1990), Gouvêa (1993), Szwarcfiter (1993) e Campello e Maculan

(1994). A estrutura de base utilizada paira a apresentação dos principais conceitos e

algoritmos é aquela utilizada por Campello e Maculan (1994), por ser a referência

bibliográfica mais recente e realizar um tratamento do assunto útil aos nossos

propósitos.
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2 - Conceitos

- Uma coloração de um grufo, G(S,A), é uma atribuição de alguma cor de um

conjunto de cores, C{c, }, para cada vértice de S, de tal modo que dois vértices

adjacentes de G(S,A) não recebam a mesma cor. Isto é, uma coloração de G(S,A) é

uma função f : S-+C tal que se (i, j) e A :+f(i)+ (i)

- Um k-coloração de G(S,A) é uma coloração de G(S,A) que utiliza k cores o que

equivale a uma partição de S em k SCIE, maximais ou não. Dizemos, entilo, que G é

k-colorível. A Figura 2.2 ilustra um grafo com três k-colorações possíveis.

S-colorível 4-colorível 3-colorível

Figxa2.2

- Número cromático, 2(G), de um grafo G é o menor número de cores para o qual

existe uma k-coloração de G. Na Figura 2.2, 1(G): 3.

Não é conhecido algoritmo eficiente para determinar o número cromático de um

grafo G. Entretanto, pode-se obter alguns resultados imediatos da definição, tais como:

(ù Um grafo G é bicromático se e somente seþr bipartido.

(ii) Um grafo completo K,é t-cromático.

(iii) Um grafo G com uma ou mais arestas é pelo menos 2-cromático.

Os conceitos de coloração, clique e conjunto independente de vértices (SCIE)

estão relacionados:

o Como são necessárias k cores para colorir os k vértices de uma clique de tamanho k,

isto implica que 1(G) é maior ou igual ao tamanho da maior clique de G.

o Sejam Sr, Sz, ..., Sr subconjuntos disjuntos de S, induzidos pela k-coloração. Então,

\J Si: S, i : 1, ..., k, e cada S¡ é um conjunto independente de vértices (SCIE). Com

isto, determinar 2(G) pode ser formulado em termos de particionar S em um número

mínimo de SCIE (maximais ou não).

Número de estabilidade interna, a(G), de um grafo G é o número de vértices de

um SCIE de maior cardinalidade do grafo. Na Figura 2.2, a(G):2.
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seja G(s,A) um grafo não orientado com lsl : n e lAl : zl. Alguns resultados

importantes unindo ),(G) a a(G), m, n e ao grcu m¡iximo de G são dados pelos

teoremas:

(ù X(G) + a(G) < n+ I
(it) Se C ¿ografbcomplementardeGentão 2(G) + ).(G) < n+l
(iit) ).(q , n2 / ¡n2 - 2m1

(iu) Se o grau móximo de G ë h então ,X.(G) s h+ I
(") Um graþ é bicromático se e somente se não contém ciclos de comprimento ímpar

Obs.: A demonstração desses teoremas podem ser encontradas em Netto (lg7g).

3 - Aplicações

Para ilustrar a aplicação dos estudos em coloração em grafos, apresentamos três

problemas. Outras aplicações são discutidas em Leighton (1979), Opsut e Roberts

(1981) e De Werra (1935).

3.1 - O problema dos exames escolares (Netto, 1979)

Considera-se um conjunto X de provas a serem realizadas por um conjunto Y de

estudantes onde cada prova x eX deve ser realizada por um conjunto S(x) de

estudantes. Cada prova deve ser aplicada uma única vez, o que determina o

comparecimento de todos os alunos que devem realizâ-la. Se cada aluno comparece no

máximo a uma prova por dia, o problema consiste em se determinar o menor número de

dias exigidos para a programação das provas. Pode-se resolver este problema

construindo um grafo G(x,u) no qual cada aresta (x, y) e u se s(x) n s(y)* Ø, i.e., as

prov¿ls x e y não podem ser realizadas no mesmo momento pois existem alunos que

devem estar presentes a ambas. Cada coloração dos vértices coresponde a uma

alocação possível de provas. As provas correspondentes a vértices de uma mesma cor

poderão ser previstas para o mesmo dia. O número de dias necessários será, entäo J.(G).

3.2 - O problema do pensionato (Berge,1976)

Quinze moças que estudam em um pensionato saem para passear todos os dias

dispostas em 3 filas. Pergunta-se: é possível realizar sete passeios consecutivos sem que

duas moças estejam lado a lado mais de uma vez ? Este é um problema clássico da

teoria dos grafos e foi objeto de numerosos estudos. Trata-se de um problema próximo
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de outro igualmente célebre, o problema de Steiner, onde dispõe-se de 15 moças para

formar 35 conjuntos distintos de 3 moças de modo que duas moças não façam parte do

mesmo conjunto mais de uma vez.

A resolução do problema de Steiner pode ser feita através de um grafo G cujos

nós são os C15,3 : 455 conjuntos possíveis, dois conjuntos estando unidos por uma

aresta se entre eles existir duas moças em comum. Desta forma, procura-se o "stable" S

de cardinal máximo. Têm-se lsl < 35, uma vez que em S a mesma moça aparece no

máximo em 7 conjuntos distintos, o que representa um total de 15 x 7 x ll3 : 35

conjuntos no máximo. Para ver que uma solução do problema de Steiner, relaciona-se

com o problema do pensionato, constrói-se um grafo G¡ cujos nós são os 35 conjuntos

relacionados, dois conjuntos estando unidos por uma aresta se entre eles existir uma

moça em comum. Se o número cromático Z(Gr) for igual a'1, o problema estií

resolvido; se 2(G1) > 7, será necessário relacionar outros conjuntos de moças.

3.3 - O projeto de células de manufatura (Ferreira Ribeiro e Ribeiro, 1993;

Ferreira Ribeiro e Alves, 1994)

O projeto de células de manufatura, para implantação em uma indústria, consiste

em encontrar uma partição dos produtos a fabricar em famílias e do parque de

máquinas disponíveis em gn¡pos ou células. A cada família de produtos colresponde um

só grupo ou célula de máquinas e vice-versa. Espera-se uma maior facilidade para

administrar a fübrica proveniente da decomposição do sistema global de produção em

sub-sistemas de menor dimensão.

Para realizar esta tarefa, estabelece-se uma distância d entre quaisquer 2 pares

de produtos a fabricar com base, por exemplo, nos roteiros de fabricação dos mesmos

(Feneira Ribeiro e Pradin, 1993). Constrói-se, então, um gafo G(N,A), onde N é o

conjunto de produtos, A é o conjunto de arestas e d o comprimento de cada aresta

inserida no grafo. Existe uma aresta unindo 2 nós i e j se a distância d u for maior ou

igual ao valor de uma distância crítica fixada "a priori". Como 2 nós adjacentes não

podem receber a mesma cor, a coloração do grafo G acima descrito não colocará em

uma mesma célula de manufatura produtos cujas distâncias entre si sejam maiores ou

iguais a um valor dado de distância mínima. Os produtos que receberem a mesma cor

estarão reunidos em uma mesma família de produtos e serão fabricados por uma mesma

célula de máquinas.
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4 - Alteração Estrutural de um Grafo

A técnica de alteração estrutural de um grafo G(S,A) consiste em aplicar uma

operação sobre este grafo de modo a transformá-lo em outro grafo G'(S',4'). As

transformações relacionadas abaixo são as mais comuns:

(l) Eliminação de vértices ou arestas (E): Escolhe-se um vértice v ou aresta a de G, que

é retirado de G. Obtêm-se G'(S-{v},A) ou G(S,A-{a}), respectivamente.

(2) Adição de vértices ou arestas(religação) (R/.'Escolhe-se um vértice v ou arest¿ ø de

G, que é acrescentado a G. Obtêm-se os grafos G(S+{v},A') ou G(S,A+{a}),

respectivamente.

(3) Contração (Q: Seja G(S,A) um grafo com pelo menos dois vértices não adjacentes

x e y. Uma contração dos vértices X, y € S corresponderá à assimilação de x e y em um

único vértice unido atodos os s€ S, s *x, yque sejam adjacentes aum dos dois.

A Figura 2.3, abaixo, ilustra as 3 técnicas E, R e C :

xv

Rr"

z

x

z

I

E

x

z Figura2.3

A determinação do número cromático de um grafo G pode ser feita através de

um esquema iterativo de alterações estruturais que visa a determinação de cliques. O

objetivo final é a obtenção da clique de cardinalidade mínima.

Algoritmos que se utilizam de operações de contração de vértices ou adição de

arestas são do tipo alteração estrutural. Podem ser exatos ou heurístícos.

Obs.: As operações (1) e (2) não preservam no grafo resultante as adjacências de G.
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5 - Homomorfismo de Grafos

Seja G(S,A) um grafo conexo com pelo menos dois vértices não adjacentes, x ê y

e um grafo G(S',A') tal que:

S': {S-{x, y} \J {xV}}

A': {A-{(i, j)} /{i, j}n{*, y} +Ø}w {(s, ry)/s e f (x)n f (V)}

sendo f (x) : conjunto dos vértices adjacentes a x

- G' será a imagem homomorfa de G obtida por contração dos vértices x e y. Esta

operação pode ser caractenzada por uma função s, definida em G, da forma:

I'y (u): u se uø{x,y}
xy caso contrario

tal que V (Exy(u), grv(v)) e A' 3(u, v) eA

- Um homomorfismo elementar foi definido por Harary Q969) como a contração de

dois vértices não adjacentes. Com isto, gry é um homomorfismo sobrejetor

elementar de G sobre G'.

- Uma composição finiø dessas funções, gxy, da forma h: grog2o...ogk é um

homomorfismo de G sobre h(G).

A Figura 2.4 ilustra uma seqüência de imagens geradas por um homomorfîsmo,

de comprimento cinco, aplicado ao grafo G.

7 7

2o
É

G

oÞ
62 ob t75,I,

33

6

5

7

4

7,5 r,7,5 I,Zs
66 2t t 2,49

tr,, 
,

33

4,8,2 4,8,24,8

Figura2.4
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Um teorema que relaciona ),(G) e 2(h(G), ie., o número cromiitico dos grafos

G e h(G) é descrito a seguir:

Teorema (Hajós, 196l): ,Se h é um homomorfismo elementar ern G então

Uq< 2(h@)< t (G)+ I

Demonstraç ão: sejam x, y dois vërtices não adjacentes em G, quando a ),(G)-cotoração

adota cor idêntica para ambos (Figura 2.5), uma coloração ótima para h(G) pode ser

obtida mantendo-se as atribuições de cores dos demais vértices e atribuindo ao vértice

x!, a cor adotada para colorir x e y. Com isto, ),(G) :fØ(q).

x G h(G)

xy

v

Figura 2.5

Se a ),(Q-coloração adota cores distintas para x e y, duas situações podem se

aplicar. Se uma das cores atribuídas a )c e y não þi utilizada para colorir nenhum dos

v,értices adjacentes a )cy, uma coloração ótima para h(Q é obt¡da atribuindo-se esta

cor a xy e mantendo as demais; neste caso )"(q : A(h(q) (Figura 2.6(a)) Caso

contrário, a coloração ótima para h(q é obtida utilizøndo uma nova cor para o vértice

)cy e mantendo-se as demais; portanto f(hÇ) - )"(G)+ I (Figura 2.6(b)).

h(c)xG

xy

v

o)

G
x h(G)

xy

v

(a)

Figara2.6

Pode-se concluir, então, que sendo ho um homomorfismo de comprimento p

em G, 2(c)< Z(hp (c)< 2(G)+ p.
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5.1 - Homomorfismo Quociente

Dado um grafo G(S,A), existem propriedades importantes que induzem

partições no conjuntos S e/ou A e equivalências naturais entre seus vértices e/ou arestas.

O Conceito de "Grafo Quociente" foi introduzido por Golumbic (1977) em um estudo

acerca da relação de vértices com mesmos adjacentes: para dois vértices x e y, uma

relação de equivalência x - y é definida em S <+f(x) : f(y). Logo, vértices

equivalentes não são adjacentes. O grafo quociente õ1S,Ã) fica definido pela

contração dos vértices equivalentes, sendo Ã : {(ï,y) / (x, y) e A}. ABigura2.T

ilustra este conceito.

G

aå xy>

Figura2.7

Abreu (1991) generalizou o conceito de grafo quociente para qualquer relação

de equivalência sobre S da seguinte forma: considere S um conjunto formado por

classes de equivalência, l:{ye s / y - x}. G(s,A) é o quociente de õ15,Ã) com

respeito à equivalência - sobre S.

- Quando õ é obtido de G por partição em scIE, a função f: G+ õ é um

homomorfismo de G sobre õ chamado homomorfismo Quociente de G sobre õ.
Logo, todo homomorfismo Quociente é resultado de uma seqüência de

condensações de homomorfismos elementares e por isso determina sempre uma

coloração para G.

um quociente de Golumbic õ é a imagem homomorfa de G, por um

homomorfismo quociente com respeito à relação de adjacentes iguais de acordo com o

teorema:

Teorema: Quocientes de Golumbic são determinados por homomorfismos quocientes.

G
xv
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6 - Coloração Completa

Uma k-coloração completa ocorre quando, para qualquer par de cores distintas, existe

um par de vértices adjacentes em G coloridos por este par de cores. A Figura 2.8

apresenta uma 3-coloração completa.

Figura 2.8

- O homomorfismo h é completo e de ordem r quando h(G): K/ .

Um resultado que relaciona homomorfismo completo com coloração completa é

dado pelo teorema:

Teorema: h é um homomorfismo completo e de ordem r em G se e somente se G admite

uma r-coloração completa.

A seqtiência da Figura 2.9 ilustra a obtenção de duas imagens homomorfas de G

em relação a h5(G) e tk(G) ambas completas, dependendo da composição de

homomorfismos elementares aplicadas.

I

6r8,2

-----------Ð
3

4

1

24,6ß

5;7'3

5Jß

tA rþõJ

2

3

6f

5

2

35

1

4

IG

4

68.2

6ß,2

4 h r(G)=K , h u(G)=K,

Fígara2.9

A família de todos os homomorfismos completos de ordem r em G define todas

as r-colorações completas para o grafo G. Portanto, pelo resultado de Hajós (1961),

:i:iJ::: ;;: j;:#ï:""1;i:: ;::i*: ;:,#: "'"m
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7 - Coloração com restrições

Seja lS l>4 e m <l S l/2 SCm de G pré-escolhidos, V¿, colr lY*l>Z, k:1,...,m,

não sendo esses subconjuntos necessariamente uma partição de G. Suponha que os

vértices de G devem ser coloridos de modo que:

(i) Nenhum vértice adjacente tenha a mesma cor.

(ii) Todo vértice v e V¿ tenha a mesma cor.

A determinação do número mínimo de cores necessárias,2" (G), é um problema

de coloração com restrições. Logicamente 1"(G)> 1(G),4 obtenção de 1." (G) pode

ser feita considerando o número cromático de um grafo G'(S',A'), imagem homomorfa

quociente de G, pelo homomorfismo quociente:

h: G+G' tal que h(v):
uk se v eVo

v caso contrario

Esta função é um homomorfismo quociente definido para a partição de S em

SCIE, V¿, e conjuntos unitarios {v}, v€{S-V¿, k:1,...,t}.Então, G é obtido pela

substituição de cada subconjunto V¡ por um vértice uo através da contração dos

vértices de Vo em um único vértice uo.

A Figura 2.10 ilustra a obtenção de G'que é construído considerando como pré-

definidos os seguintes SCIE de G, ou restrições de class€, Vr :{ v1,ts} e Vz :{ v6,vp}.

O grafo G é 3-cromático sendo uma possível coloração dada pelas classes:

C, :{ r1,r3,r7,ve,vn}, Cz:{vr,v4,v6,vtr\, Cg:{?5,vsr?1s}. Esta partição atende as

restrições de classe impostas e, portanto , ), 
" 

(G) : 3,

v v2 v v4
v v

4

v5

G Grv
2

u

v
5

r1
v9

v6VE

10 11

Y
10

Figura 2.10
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A relação entre 2(G) e )"(G') fica estabelecido pelo resultado: )," (G) : ),(G)

Demonstração: Seja C,(G) a i-ésima clqsse de eoloração de G' em qualquer ),(G')-

coloração de G'. Como todo subconjunto V o de S é um SCIE e toda classe de

coloração é também um SCIE, uma coloração restrita de G pode ser obtida de uma

coloração de G'da seguinteþrma:

C,(G) : C,(G') se C,(G')n{uol = @

C,(G')vVo se uk eC,(G')
+ l"(G) : ).(G)

I - Algoritmos para a determinação do número cromático

O número de passos necessários a obtenção de uma solução ótima para a

determinação do número cromático cresce exponencialmente com o número de

variáveis. Aho et al (1974) demonstraram que este problema é NP-Completo. De fato,

não existe até o momento um algoritmo limitado por um polinômio que produza

solução ótima para toda e qualquer entrada.

Decidir se um grafo é k-cromático é um problema polinomial para k:2 (Berge,

1976) mas é NP-Completo para qualquer k>3 ( Stockmeyer,lg73). porém, para certas

classes de grafos a determinação do ),(G) é imediata. Por exemplo:

(i) ).(K 
") 

: n

(ii) 2(Ar) : 2 para qualquer árvore Ar com pelo menos uma aresta.

(iii) ,1"(K 
", 
*) : 2 para grafos bipartidos com pelo menos uma aresta.

(iv) )"(Cr,):2 e 'l'(Cr¡+):3 paragrafbsCn comnvért,cesþrmandoumúnico ciclo.

A maioria dos algoritmos heurísticos para a determinação do número cromático.

apresentam um bom desempenho quanto ao número de cores encontradas para

determinadas classes de grafos; assim sendo, a pesquisa na âreade coloração em grafos

tem buscado construir heurísticas rápidas e de boa qualidade. Nesta direção, porém, há

obstáculos relacionados à complexidade do problema. Garey e Johnson (1976) mostram

que a menos que P : NP nenhum esquema polinomial pode garantir a utilização de

menos do que 21(G) cores. Além disso, para diversos algoritmos heurísticos, existem

grafos 3-cromáticos de n vértices para os quais as colorações ótimas obtidas tem Q (n)

cores (Johnson, 1974), onde o(n) é a complexidade para o melhor caso.
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8.1 - Heurísticas seqüenciais

- Os algoritmos seqüenciais colorem os vértices de um gafo, dada uma ordenação

inicial dos mesmos, atribuindo-se ao vértice a ser colorido a cor de menor índice

distinta da de seus adjacentes. Por esta razão, heurísticas deste tipo são chamadas

gulosas ou míopes diferenciando-se entre si somente pela regra de ordenação dos

vértices. Esta classe de algoritmos pode ainda se subdividir em duas outras:

seqüencial simples e seqûencial dinâmica (Gouvêa, lg93).

- seqüencial simples - constituída por algoritmos em que a ordenação inicial dos

vértices permanece por toda a execução do algoritmo.

- seqüencial dinâmica - constituída por algoritmos em que a ordenação pode ser

modificada ou até mesmo construída durante a execução do algoritmo considerado.

A classe dos grafos perfeitamente ordenávels reúne todas as famílias de grafos

para as quais é possível determinar regras de ordenação de vértices de forma que o

algoritmo guloso colora seus grafos de maneira ótima. Por exemplo: árvore de peso

mínimo.

O primeiro algoritmo seqüencial foi implementado por Welsh e Powell (1967),

A idéia geral da heurística é obter 2(G) ou pelo menos uma boa aproximação,

examinando os vértices em ordem não-crescente de seus vértices. Uma descrição deste

algoritmo é feita abaixo e sua complexidade é de O(n2).

algoritmo de Welsh e Powell

Inicio

Dado G(S,A), ordenar S em ordem não-crescente de graus X1,..., X ¿

C¡e {x1},

C¡+ Ø,i:2,...,n
Paraj :2aténfazer

remin {i I f (x7)nC¡:Ø }

C,<-C" v {>ç}

FimPara

Fim
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No pior caso, o desempenho deste algoritmo é muito ruim. A família de grafos

apresentada a seguir foi sugerida por Johnson (1974): seja G(S1u 52, A) um grafo

bipartido com lSll : lszl : n e lAl : n(n-l) tal que Vx¡e S, e y¡e Srtem-se

f(x,) r¡{y¡}=Ø e f(¡,) = Ut,...,!¡_t,!i*t,...1n}. Aplicando o algoritmo considerando

a seqtiência de vértices {x,,¡,...0)c¡,!¡,...0x¡1,1n}, obtém-se 2(G): n sendo que para

qualquer grafo bipartido, 2(G):2 (Figura 2.8).

n I I I

234
Coloração Heurística

2 2

Coloração Ótima

Figura 2.8

As heurísticas seqtienciais dinâmicas exibem, em geral, resultados

computacionais mais favoráveis. Como exemplo, pode-se citar as heurísticas Dsatur

(Degree of Saturation), de Brélaz (1979) e RLF (Recursive Largest First) de Leighton

(1979). Os dois algoritmos, citados acima, obtém resultados exatos para grafos

bipartidos.

O algoritmo Dsatur, apresentado abaixo, tem complexidade O(n'). O vértice x a

ser colorido em seguida é aquele com o maior grau de saturação, Dsat(x), onde :

I43I

I 222

Dsat(x): lf(.r)l se Vy e f(x) , y nao þi colorido.

Numero de cores utilizadas para colorir y ef(x).

algoritmo Dsatur

Inicio

x¡ : vértice de maior grau em G(S,A)

)"(G) +1,C1Ç {x1}, C,<- Ø,i:2,...,n
Para j :2 até,nfazer

ryevértice de maior grau de saturação em G.

re grau de saturação de v1+1

C,+C, v {xy}, )"(G) + max {2(G), r}

FimPara

Fim
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Abaixo é fornecida a heurística RLF. A atribuição de cores aos vértices é feita

consolidando cada classe de coloração por vez através de um critério guloso.

algoritmo RLF

Dados:

C : próxima classe de coloração a ser construída.

V : conjunto de vértices a colorir

Q : conjunto de vértices não coloridos os quais não podem receber a cor da classe C.

Gr : Grafo residual induzido pelos vértices não alocados em qualquer classe de

coloração após a consolidação da classe C.

Inicio

V+- [..n] {Inicialmente nenhum vértice esta colorido}

Q+Ø, k+- 1, pare+-falso

Repita até pare: verdadeiro

Cfkl+Ø

ConstrGs(GR,V); {Construção do grafo residual Gr com os elementos de V}

{Escolher vo e V: lf (vJl : max {lf (v)1, v e V no grafo residual Gr} }

C[k]<-C[k]t, {vo},

QeQu {veGr/ f (vJ aY*Ø),
VeV-{{v"} u Q};

Enquanto Y* Ø faça

{Escolher v1 € Vi lf (vr)l : max {lf (v) n Ql no grafo residual Gr} }

C[k] +{Ctklu{vr}}

Q<- Qv {ue f (v1) n V}

Ve V-{{vr} vQ}

FimEnquanto

Se ((V:Ø) e (Q: Ø)) então paree verdadeiro FÍmSe

Senão

V+- Q, QçØ, k<-k+l

FimSe

FimRepita

Fim
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8.2 - Algoritmo exato de Zikov

Zikov, em 1949, criou um algoritmo que através das operações de religação (R)

e contração (C) altera a estrutura de um grafo G(S,A) até obter grafos completos.

Evidentemente, existem em G pelo menos dois vértices não adjacentes X, y € S. Caso

contrário, o grafo seria completo e Z(G:K, ): n.

Seja G1 :P*,r(G) o grafo obtido de G pela inserção da aresta (x, y) e Gz:T*,, (G)

o grafo obtido de G pela condensação dos vértices x e y. Pela natureza das operações

estruturais aplicadas, 1(G) : min{G1, G2}. Este resultado vem do fato de que para se

colorir G, dados dois vértices não adjacentes, ou eles recebem cores iguais ou distintas.

com isto, ou 2(G) :1(Gùou ,1(G) :1(Gù. Para obter l(Gt) e 2(G2)respectivamente,

repete-se a operação de forma recursiva, até que todos os grafos obtidos sejam cliques.

A seqüência de condensações aplicada a um grafo qualquer G forma um

caminho constituído pelas arestas mais à direita de Z o da raiz (início da construção) até

uma folha Ki (fim da construção no ramo Ki) chamada seqüência completa de

condensações de Zç. Com isto, uma árvore estritamente binária é construída, sendo que

cada vértice coresponde a um grafo da forma p,.,, (G') ou r*,, (G') e cuja raiz é o grafo

original G. Esta árvore é chamada de árvore deZikovrZo,e ),(G) é o tamanho da

menor clique dentre suas folhas.

Como o número de nós da árvore binária pode eventualmente ser exponencial

em relação aos vértices do grafo G, a complexidade do Algoritmo de Zikov é O(2 " ).

algoritmo Árvore de Zykov

Procedimento Cor(G(S,A))

n<- lsl

Se G é completo então 2.(G)<- min{2(G), n}

Senão {ParaX,y € S e(x,y) ø A}

Cor( p*,, (G)), Cor( y,.,, (G))

FimSe

Fim {Procedimento Cor}

,X.(G)+ n , Cor(G)

Fim
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A Figura 2.12 ilustra a aplicação do algoritmo de Zikov a um grafo G, onde

,1'(G):3.

G

R

b

e c

ce

c

,/t

e

d
c

c

b

b

c

adb

c

"/

abd

a

e c

d b
K4 K4 K3

Figara2.l2

Existem diversas heurísticas que se utilizam da Árvore de Zikov. Por exemplo:

. O algoritmo DB de Dutton e Brigham (1931) gera um caminho na árvore aplicando

condensações de tal forma que as chances de obter rapidamente a folha onde a clique

é mínima, sejam boas. A qualidade desse caminho depende da escolha dos vértices x

e y que serão condensados. Neste sentido, o par de vértices escolhido é o máximo de

lr(x) n r(y)1.

. O algoritmo COSINE de Hertz (1991), do tipo seqüencial dinâmico, é uma variação

do algoritmo DB. A escolha do par de vértices X, y â ser condensado é feita da

seguinte forma : se o vértice resultante da contração anterior não estiver ligado a

todos os vértices do grafo T,.,, (G), então x é escolhido como sendo este vértice.

Senão, contrai-se o vértice (x, y) onde x é escolhido arbitrariamente e y é tal que

maximiza lf (x) n f (y)l sobre todos os vértices não adjacentes a x.

K
4

ce
ce

d

,/
a

ebd

c

bead
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Algoritmo de Guénoche para
uma p-coloração

I - Introdução

Seja o problema de particionar um conjunto X de n objetos munidos de uma

dissimilaridade, em um número p, fixo, de classes tal que o diâmetro entre as classes

seja mínimo. Este problema corresponde a construir um grafo de teto mínimo, Gs,

subgrafo parcial de G(X,A), que seja p-colorível, de acordo com o seguinte resultado

(Hansen e Delattre, 1978): Existe uma p-partição de diâmetro inferior q së Gs é p-

colorível. Então, para construir uma p-partição de diâmetro mínimo é suficiente

encontrar um teto mínimo tal que Gs seja p-colorível.

Para p : 2, os algoritmos polinomiais de Rao (1971), Hubert (1974), Leclerc

(1986) e Hansen e Jaumard (1937) enumeram todas as partições em duas classes de

diâmetro mínimo. Guénoche (1989) propõe um algoritmo de complexidade O(n2),

baseado na bicoloração de uma áryore de peso máximo para construir uma bipartição

de diâmetro mínimo.

Para p > 2, Hansen e Delattre (1978) demonstraram que o problema é NP-

Completo. Eles propõem um algoritmo baseado em um método de coloração ótima de
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grufos teto sucessivos, adaptado a partir do algoritmo de Brown (1972) e constróem

para cada valor de p uma só partição de diâmetro mínimo. Karchmer e Naor (l9SS)

descrevem um algoritmo implementado com processamento paralelo.

O algoritmo de Guénoche (1993) enumera todas as partições em um número fixo

de classes de diâmetro mínimo. Este algoritmo baseia-se na coloração de um grafo teto

em p cores, cada cor definindo uma classe. Utiliza-se várias heurísticas para aproximar

o diâmetro e enumera-se as partições de diâmetro mínimo unicamente no passo final.

Existem muitos outros algoritmos propostos na literatura para a resolução do

problema enunciado (p > 2). Escolhemos o algoritmo de Guénoche (1993) para a

realização de um estudo mais aprofundado devido a qualidade das soluções descritas e,

principalmente, por este fornecer todas as partições de diâmetro mínimo existentes, o

que é importante como ferramenta para o processo de tomada de decisão.

Antes de descrever o algoritmo de Guénoche (1993), em detalhes, pode-se

mostrar que este não é polinomial.

Proposição (Guénoche, 1993): O número máximo de partições de diâmetro mínimo de

um conjunto com n elementos em p classes é pn-e.

Demonstração: Considere um grafo completo com pesos nas arestas de n nós cujas

p.(p-l)/2 maiores arestas formam uma clique com p elemento,r Se as p arestas

seguintes (em ordem não-crescente) de valores iguais ao diâmetro entre as classes,

d(P), ligam um mesmo nófora da clique a cada nó da clique, este nó e todos os outros

podem ser inseridos em qualquer uma das classes que serão todas de diâmetro d(P).

Com isto, têm-se pn-p possibilidades.
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2 - Matriz de Dissimilaridades e Partição

Seja X: {4,x2,...,)cn} um conjunto de n objetos e G(X,A) um grafo valorado,

não-direcionado, cujas arestas tem pesos fornecidos por uma matiz de pesos, D :[d,;],

chamada matnzde dissimilaridades sobre X,tal que : d,r: l,(x¡, xy): À(xy., x¡) > 0.

A dissimilaridade em questão mede as diferenças existentes entre os objetos com

relação a uma série de atributos considerados relevantes.

Seja {C1, C2, ..., Co} uma partição de X em p classes Ð C¡ n Cj: Ø e vCi: X.

Para comparar as partições construídas sobre X, é definido :

-d(C¿):max{dij ,pdtãx¡ , x;= Cr } isto é, odiâmetrodeumaclasseigualà

maior dissimilaridade intra-classe.

- d(P) : max {d(C¿ ), k : 1, ..., p} isto é, o diâmetro de uma partição igual ao

maior diâmetro de suas classes.

3 - Algoritmo de Guénoche (1993)

Seja o problema da enumeração de todas as partições de um conjunto X em um

número de classes p, fixado, e de diâmetro d(P) mínimo. Este problema corresponde a

construir um grafo teto Gs onde as arestas têm um comprimento superior a d(P) e que

seja p-colorível (Hansen e Delattre, 1973). No algoritmo de Guénoche (1993), um

limite superior, ^t, para d(P) é determinado de maneira heurística. Em seguida, enumera-

se, as p-colorações para Gs. Enquanto existir ao menos uma p-coloração possível,

decrementa-so o valor de s e uma nova iteração é processada. Quando o algoritmo pâra,

o teto obtido é igual ao diâmetro das partições restantes.

Para enumerar todas as possíveis partições de X, em p classes de diâmetro

mínimo, aplica-se um algoritmo constituído de 3 etapas:

1" etapa - Obtenção do grafo teto Gs p-colorível

2'etapa - Enumeração de todas as p-colorações de Gs

3" etapa - Eliminação das partÍções que não sÍio de diâmetro mínimo
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1" etapa - Obtenção do grafo teto Gs p-colorível.

- Utlliza-se um método heurístico para determinar o teto so aproximação superior de

d(P) tal que Gs seja p-colorível. O teto s é determinado por meio de uma seqüência

de subdivisões dicotômicas do intervalo de variação das dissimilaridades. Pala cada

tentativa, utiliza-se um algoritmo guloso de coloração.

2" etapa - EnumeraçÍio de todas as p-colorações de Gs.

- Uma vez fixado o teto ^Í, enumera-se todas as colorações de Gs em p cores. Utiliza-se

uma clique, se possível máxima, de Gs onde cada nó é o representante de uma

classe, obtida pelo algoritmo Dsatur. Em. seguida, colore-se os outros nós,

considerando-os na ordem de saturação, de todas as maneiras possíveis. Se um nó é

adjacente a nós coloridos, estas cores não poderão ser utilizadas para colori-lo.

Obtém-se assim todas as partições em p classes de diâmetro inferior a s.

3n etapa - Eliminação das partições que não são de diâmetro mínimo.

- Considera-se as arestas na ordem não-crescente dos valores de dissimilaridades a

partir de s. Uma aresta pode ser inserida no grafo enquanto existir uma partição

compatível isto é, se a aresta liga nós de classes diferentes. Cada aresta inserida

elimina assim algumas partições obtidas anteriormente, se elas existirem. A primeira

aresta que não pode ser inserida, uma vez que se for não restariam mais partições

compatíveis, tem valor igual a d(P) que é o maior valor de dissimilaridade inter-

classes. As partições restantes são de diâmetro mínimo (para um número fixo de

classes). Esta etapa é mais ráryida se s é uma boa aproximação de d(P).

Obs.: As três etapas do algoritmo serão descritas com mais detalhes nas seções 3.I,3.2

e3.3. A seguir, na seção 4 apresentaremos um exemplo ilustrativo e faremos um breve

comentário sobre o algoritmo na seção 5.
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3.1 - Obtenção do grafo teto Gs p-colorível

Na primeira etapa, constrói-se um grafo p-colorível cujas arestas são aquelas que

apresentam valor superior ou igual ao valor de um teto s a determinar. Para obter este

valor de s utiliza-se um método de subdivisão dicotômica e um método seqüencial de

coloração, no caso, o algoritmo Dsatur deBrélaz. O algoritmo de subdivisão, fornecido

a seguir, executa esta tarefa.

Algoritmo de subdivisão

{Num_Cor: número de cores obtidas usando o algoritmo Dsatur.}
)

dMin<-Mínimo{d,r, (ij ) e A}

dMax<-Mráximo{d,r, (ij ) e A}

Enquanto (dMax-dMin) > 2 faça

se(dMin+dMaxl2

Construção de Gs colorido por Dsatur

Se num_cor <p então dMax es Senão dMin<-s

FimSe

FimEnquanto

Fim

Os algoritmos seqüenciais de coloração colorem os nós em uma cert¿ ordem. No

algoritmo Dsatur, parte-se de um nó de grau máximo ao qual é atribuído a cor l. Todos

os nós que lhe são adjacentes estão "saturados" por esta cor. iDefîne-se um índice de

saturação, paru cada nó não colorido, igual ao número de cores diferentes ao qual ele é

adjacente. A cada iteração escolhe-se colorir o nó mais saturado e, em caso de empate,

retém-se aquele que possui grau máximo no subgrafo parcial dos nós não coloridos. Dá-

se a este nó a cor de menor índice.

Guénoche (1993) propõe uma modificação no Dsatur: a cada etapa, colore-se o

mesmo nó que seria colorido pelo Dsatur, mas, dá-se a este nó mais saturado, a cor que

satura o menor número de nós não coloridos, insaturados por esta cor. Isto consiste em

deixar liwe mais cores para os nós que serão coloridos depois; e a complexidade do

algoritmo continua a mesma.
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Exemplo 3.1 (Guénoche, 1993) - O grafo correspondente ao exemplo esta

ilustrado na Figura 3.1. Inicia-se com o nó de grau máximo X3 ê seus 5 nós adjacentes

são saturados com a cor L. Entre estes, x2 tem grau máximo; ele recebe a cor 2 e seus 4

nós adjacentes são saturados pela cor 2. Entre os nós saturados pelas duas cores,

escolhe-se x6 que tem grau máximo e recebe a cor 3. Não tem mais, no momento, nova

cor que seja necessário utilizar, uma vez que nenhum nó é adjacente aos três nós

coloridos. Continua-se a colorir os nós mais saturados e de grau máximo no subgrafo

parcial de nós não coloridos. Então xe rec€be a cor 3, assim como x5, o eu€ satura x1

para esta cor. Até agora não houve escolha afazer. Obtém-se a Tabela 3.1 de saturação

abaixo, na qual x designa a cor do nó e I indica os nós saturados por esta cor.

1 x
I
I

I I
I
x

1 I
I
x

x
I

I
I I x I

cor L

cor 2
cor 3

3453244s4gr8us
1,23456789nós

Tabela 3.1

Figura 3.1

No grafo parcial restante, os nós xr e & tem grau 2 e xs grau 3. É preciso colorir

x7 e pode-se escolher entre as cores 2 e 3:

O algoritmo clássico lhe daria a primeira, o que satwaria Xr, & e xs para a cor 2.

Logo 4 só pode receber a cor l, o que satura xl e & a quem não resta nenhuma cor.

Chega-se, então, a uma coloração em 4 cores: {x3, x¡},{x2, x7},{x5, xe, xs},{xr, &}.

Seguindo a modificação proposta, prefere-se colorir x7 corn a cor 3, pois x1, x4 e

4 já estão saturados por esta cor. Para ft eu€ satura xr e x¿ a escolha é indiferente, uma

vez que nenhum desses nós estii saturado pelas cores I ou2e se \ recebe a cor 1, x1 e

& receberão a cor 2. Então, chega-se a uma coloração em três cores, obtendo-se a

seguinte partição: {x¡, xa}, { xr, x2, x+}, {xs, x6, x7, xe}
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3.2 - Enumeração das p-colorações de Gs

Dispõe-se agora de um grafo p-colorível com uma ordem sobre os nós onde os

primeiros coloridos com cores distintas formam uma clique, obtida pelo algoritmo

Dsatur: o primeiro nó estando colorido, colore-se com uma nova cor um nó que lhe seja

adjacente, depois se existe um nó adjacente a estes dois, este recebe uma nova cor. Se o

cardinal NbQ desta clique é o número de cores obtidas no fim do algoritrno, esta

coloração é ótima. É o caso do exemplo 3.1 onde {x2, x j, xø} éuma clique.

A clique obtida não é necessariamente máxima dado que, de um lado o problema

é NP-Completo e de outro, um grafo p-cromático não possui necessariamente uma

clique com p elementos (Capobianco e Molluzzo, 1978).

Para construir todas as p-colorações de Gs, utiliza-se esta clique como

inicialização do processo de enumeração. Desenvolve-se uma estrutura arborescente em

largura, na qual cada nó da árvore designa um nó do grafo e uma cor associada a este

nó. Nesta arborescência, um caminho entre uma folha e a raiz é um início de uma

coloração no qual um nó só pode aprirecer uma vez. Inicializa-se a arborescência por

uma cadeia constituída dos NbQ nós da clique cl(.) tendo as cores 1,2, ...,Nbe. A cada

iteração, prolonga-se todas as folhas de maior profundidade. Elas são todas associadas a

um mesmo nó i. Colore-se o nó j que segue i na ordem de coloração. Para cada folha,

retrocedendo-se na arborescência, marca-se as cores dos nós (coloridos) adjacentes aj;
estas cores estão proibidas para ele. Todas as outras cores iniciam uma nova folha da

arborescência. Quando todos os nós estão coloridos, todas as folhas e os caminhos

associados da arborescência correspondem a colorações diferentes.

O grafo Gs é codificado em uma matriz G com n linhas, a i-ésima linha contendo

a lista dos nós adjacentes a x, . G(ij) é o número do j-ésimo nó adjacente a x, .

A estrutura de dados utilizada, para a enumeração de todas as p-colorações de

Gs, é constituída de 3 vetores v, C, P indexados sobre os nós da arborescência:

- V(i) contém o número de um nó de Gs

C(i) contém a cor desse nó.

- O índice i designa o i-ésimo nó da arborescência.

P(i) é o predecessor de i na arborescência.

- O nó seguinte s na ordem de Dsatur é codificado Suc(s)

- O último nó a colorir é chamado Der.
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O algoritmo, descrito a seguir, é o responsável pela construção e pela

enumeração de todas as diferentes partições do grafo teto Gs em p classes.

algoritmo Enumeração das p-partições de diâmetro < s

i1<-MQ, i2<-NbQ

Para i<- 1 a NbQ faça

V(i)eCl(i), C(i) <- i, P(i)<-i-l {somente os nós da clique estão em classes}

FimPara

Enquanto i1< i2 faça

s e V(i¡),

veSuc(s) {tenta-se colorir s}

Para ce 1 até p faça coul(c)<-0 FimPara

keil
Enquanto k*0 faça

t<-v(k)

Sete r(v) então coul(C(k))<- I FimSe

k<-P(k)

FimEnquanto

Para ce I até p faça

Se Coul(c) :0 então {a cor c é possível}

Se v*Der então

í2+12+1, V(i2) e v, C(i2)+c, P(i2)+i1

Senão Coul(v) <- c {sai a partição}

FimSe

FimSe

FimPara

FimEnquanto

Fim

Este algoritmo é de complexidade proporcional ao número de nós e ao número

de colorações em p cores do grafo Gs (Guénoche, 1993). Quanto menor o teto s, maior

o número de arestas do grafo e menos colorações existem. É por isto que se toma tanto

cuidado, através de uma busca dicotômica, em diminuir s para depois inserir arestas,

sem se contentar com o primeiro teto que permita uma p-coloração.
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3.3 - Eliminação das partições que não são de diâmetro mínimo

Até o presente momento, construiu-se todas as partições de diâmetro inferior ao

teto s que define o grafo Gs. Considera-se as arest¿s de comprimento inferior a,s, em

ordem não-crescente. Se para uma aresta (i, j) existe ao menos uma partição tal que i e j
não estejam na mesma classe, existe então uma partição de diâmetro d,j . r. Se todas as

arestas de valor d,, satisfazem esta condição, as partições restantes são no m¿áximo de

diâmetro d,l . 
".

Considera-se, então, todas as arestas de valor d(P) imediatamente inferior a s. Se

existir ao menos uma partição compatível com estas arestas, todas as partições

compatíveis têm diâmetro inferior a s; itera-se o procedimento fazendo s+ d(P) e

armazenando-se apenas as partições compatíveis. Se nenhuma partição é compatível

com todas as arest¿s de valor d(P), as partições restantes tem diâmetro d(P) e o
algoritmo pára.

4 - Exemplo llustrativo

Uma aplicação do algoritmo de Guénoche (1993) é apresentada a seguir. O

exemplo ilustrativo utiliza um conjunto, de 9 objetos, que se deseja particionar em 3

classes de modo que o diâmetro entre as classes seja mínimo. A Tabela3.2, abaixo,

apresenta amatriz de dissimilaridades D entre os objetos.

0156551t928556690I
040516895399484I

0817l568938737
0644J63t26

0236739235
02969684

0J493
0l72

0I
9I765432I

M:atiz de dissimilaridades

Tabela3.2

Aplica-se as três etapas do algoritmo sobre amatnzde dissimilaridades D
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1o etapa:

Dmax : 95 e Dmin : 3. Usando o algoritmo de subdivisão, obtém-se 4 cores

para o teto 49,2 cores para o teto72,4 cores para o teto 60, 3 cores para o teto 66,4

cores para o teto 63 e, finalmente, 3 cores para o teto 64. A partição obtida para este

teto é fornecida na Tabela 3.3 abaixo.

4"5.9r.2.3-67.8

Classe 3Classe 2Classe I

Tabela 3.3

A representação geométrica do grafo Go¿, considerando a clique {7,1,9) obtida

no algoritmo Dsatur, podem ser vista na Figura 3.1 abaixo.

Figura 3.2

2"Etapar,

Utiliza-se a clique Cl: {7,1,9} para enumerar todas as possíveis colorações

deste grafo em 3 cores, obtendo-se 6 partições de diâmetro estritamente inferior a64.É,

fácil verificar que essas partições são as únicas existentes. A Tabela 3.4, fornecida a

seguir, apresenta as 6 partições obtidas.

r.2.5.64"76 3.8.9
t.2.54.75 3.6.8.9

1.2.5.67.84 3.4.9
r"2.57"83 3.4.6.9

1.2"3.67.82 4.5.9
1.2.37.8I 4.5.6.9

Classe 3Classe 2Clesse IParticão

Gun

Tabela 3.4
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A Figura 3.3 ilustra a obtenção das 6 partições em 3 cores do grafo G64

utilizando amatnzde adjacências do grafo (Tabela 3.5).

1.2.79

1.2.4.58

1.3.5.6.97

76

3-7-85

1.2.84

5.73

4.8.92

4.7.8.91

adjacênciasvértices

Grafo G5a

Tabela 3.5

Figura 3.3

3" Etapa

Na terceira etapa, ordena-se as arestas em ordem não-crescente de

dissimilaridades cujo valor seja inferior ao teto s - 64, obtendo-se:

(2,6) t(4,7) I (3,9) l(6,8),(6,9) l(1,3) I (4,6) I (7,8) I (2,5),(3, 8) I (2,7) I

(3, 4) I (4, 9), I (1, 5),(4, 5) / (5, 9) I (1, 2) I (8, 9) I (1, 6) I (5, 6) I (2, 3),(3, 6)

Examina-se as arestas de comprimento imediatamente inferior a s: (2,6) de valor

63 que é compatível com a primeira, terceira e quinta partições. Com isto, elimina-se a

segunda, quarta e sexta partições. Examina-se a aresta (4,7) de valor 56 que é

compatível com a primeira e terceira partição. A quinta partição é, então, eliminada. A

próxima aresta, (3,9), só é compatível com a primeira partição.
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Examina-se as arestas (6,8) e (6,9), de valor 51: a aresta (6,8) é compatível com

a primeira partição mas (6,9) não o é. Com isto, a partição restante tem diâmetro igual a

51 e é a única existente: o vértice x3 estii necessariamente na classe de x1 assim como x4

esta na classe de xe o que obriga xs a estar na classe de x7 e x2 a estar na classe de x1.

Com isto, o vértice xe vai para a classe de xe.

A Tabela 3.6 fornece a partição resultante e a Figura 3.4 apresenta uma

representação geométrica do grafo Gss com a única 3'coloração possível para o mesmo.

4.5.6.91.2.37.8

Classe 3Classe 2Classe I

Tabela 3.6

G..

Figura 3.4

O teto obtido, s : 55, é o mínimo pois para s : 51 (Gss : Gs¿: Gss :Gsz), o grafo

será 4-cromático (Figura 3.5).

Grt

Figura 3.5



Capítulo 3 - Algoritmo de Guénoche para uma p-coloração 44

5 - Comentários

Com o objetivo de realizar estudos e explorar as possíveis vantagens e

desvantagens das diferentes versões do algoritmo de Guénoche, implementamos duas

versões por ele propostas: Guénoche (1989) e Guénoche (1993). A idéia geral da

heurística nas duas versões é a mesma e pode ser dividida em três etapas:

lu etapa - Obtenção do grafo teto Gs p-colorível.

2" etapa - Enumeração de todas as p-colorações de Gs.

3'etapa - Eliminação das partições que não são de diâmetro mínimo.

O algoritmo de 1993 exibe melhores resultados, pois utiliza algoritmos mais

eficientes para a coloração e para a enumeração'de todas as p-colorações de Gs. Além

disso, na versão de 1989, ao se obter o grafo p-colorível e passar paraa segunda etapa é

necessária a construção de uma clique através de um método aproximado, utilizada

como inicialização do processo de enumeração; na versão de 1993, os NbQ primeiros

nós já formam uma clique obtida pelo algoritmo Dsatur.

Na primeira etapa da heurística proposta por Guénoche (1989), ao se obter o teto

s, faz-se uma fase de otimizoção do teto: considera-se as arestas em ordem não-

crescente, de comprimento imediatamente inferior a s; seja (i, j) esta aresta:

- Se i e j estão em classes diferentes, insere-se (i, j) a Gs (condiçãol).

- Se (i, j) liga nós de uma mesma classe, tenta-se colocar i ou j em uma outra

classe sem aumentar o diâmetro. Sendo isto possível, insere-se (i, j) a Gs

(condição2).

Realizamos 20.000 testes computacionais, com conjuntos de 9 elementos para

serem distribuídos em três classes, com a versão de 1989 e com a versão de 1993.

Implementamos três versões para a realização da primeira etapa do algoritmo proposto

em Gúenoche (1993): sem a fase de otimização do teto (versãol), isto é conforme

descrito em Gúenoche (1993); com a fase de otimização do teto como descrito em

Guénoche (1989), ie., com a condição| e a condição2 (versão2) e uma versão, proposta

por nós, com a fase de otimização do teto utilizando somente a condiçãol (versão3).

O objetivo destes testes foi observar o comportamento do algoritmo nas duas

versões e verificar o número de grafos em que foi necessária a utilização da fase de

otimização do teto. Os resultados podem ser vistos naTabela 3.7 .
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Obs.: O acréscimo de tempo computacional exigido pela versão3 do algoritmo é

pequeno, pois nesta versão a otimização do teto se reduz a comparar os vértices das

arestas de valor inferior a.t, e estando esses em classes distintas, inseri-los no grafo.

Vamos considerar:

N - número de elementos do conjunto a particionar.

p - número de classes em que se deseja particionar o conjunto.

novoteto - teto obtido na primeira etapa com a fase de otimização do teto.

velhoteto - teto obtido na primeira etapa sem a fase de otimização do teto.

Xl - número de grafos em que novoteto < velhoteto na versão de 1989.

X2 - número de grafos em que novoteto < velhoteto naversão2.

X3 -. número de grafos em que novoteto < velhoteto naversão3.

Ngl : Número de grafos em que se gastou menos tempo computacional na

versãol em relação àversão2,sendo essa diferença superiora l0-3 segundos.

Ng2 : Número de grafos em que se gastou menos tempo computacional na

versão2 em relação àversãol, sendo essa diferença superior a 10-3 segundos.

TerceiraEtapa : Número de grafos em que não houve necessidade da 3u etapa

naversão3, considerando-se apenas aqueles grafos em que houve diferença no

número de partições obtidas na2'etapaentre a yersãol e aversão3.

A Tabela 3.7, abaixo, fornece os resultados obtidos.

127TerceiraEtapa

14Ng2

l0Ngl

139X3

148x2

2.370XI

20.000Número total de grafos testados

3p

9N

Resultados obtidos utilizando-se as diferentes

vensões do algoritmo implementadas

Tabela3.7
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A partir dos resultados obtidos nos testes computacionais, mostrados na Tabela

3.7, pode-se fazer as seguintes observações:

1. Na maioria dos casos foi dispenséwel a fase de otimização do teto. Porém, na versão

de 1989, em ll,84o/o dos casos ela foi utilizada enquanto na versão de 1993 em

apenas 0,740o/o dos casos.

2. Aterceira etapa mostrou-se necessári4 mesmo com otimização do teto, embora seu

uso tenha sido menos exigido (l4,2%o dos casos).

3. Utilizando a versão3 do algoritmo, a fase de otimização do teto, como descrita, foi

útil em 0,695yo dos casos.

Para a aplicação de particionamento de um conjunto de disciplinas em um

número fixo de horários, que apresentaremos no capítulo 4, utilizamos a versão3 do

algoritmo implementado, pois:

1. O acréscimo de tempo computacional exigido por esta versão é pequeno, pois a fase

de otimização do teto se reduz a comparar os vértices das arestas de valor inferior a

s, e estando estes em classes distintas, inseriJos no grafo.

2. Embora, na maioria dos exemplos testados, tenha sido dispensável a fase de

otimização do teto, nos casos em que isto não ocorreu (0,695 o/o), o número de

partições obtidas na segunda etapa, usando a versão3 do algoritmo, foi inferior ao

número de partições obtidas na segunda etapa, na versão descrita em Guénoche

(1ee3).

3. A terceira etapa é mais rapida (elimina-se um número menor de partições) ou

desnecessária se s é uma boa aproximação de d(P). Pelos result¿dos obtidos,

fazendo-se uso somente da condiçãol, na maioria dos casos (85,8 %), a terceira

etapa foi desnecessária.

Apresentamos, a seguir, dois exemplos ilustrativos: Exemplo 3.2 e Exemplo 3.3.

Em ambos, deseja-se particionar um conjunto de 9 objetos em 3 classes tal que o

diâmetro d(P) seja mínimo. Para este fim utilizamos a versãol, versão2 e a versão3 do

algoritmo implementadas.
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Exemplo 3.2 - Neste exemplo, o objetivo é ilustrar os casos em que o número de

partições obtidas com a versãol, na 2u etapa, é consideravelmente maior que o número

de partições obtidas com a versão3. Além disso, a utilização da versão3, neste caso,

implica na não utilização da 3u etapa. A Tabela 3.8, abaixo, apresenta a matriz de

dissimilaridades.

08443980tn69l8219
054398833086298

05330382l27477
0932693)J906

0646895305
08689354

05833
0662
00I

98765432I
lÙ.Iafriz de DissimÍlaridadcs

Tabela 3.8

Se na 1" etapa do algoritmo não se faz uso da fase de otimização do teto, o teto

encontrado é s: 84 e obtém-se 48 partições na 2u etapa(Tabela 3.9).

1,2,3,7.94.56.8.482.3.71,5,94.6.8.24
1.2.3.94.5.76.8.472.31,5,1.94.6.8.23
1.2.3.74.5.96.8.463.7.81.4.5.92,6,22
t.2.34,5,7,96.8.453,8r.4.5.7.92.6.2t
1,2.3.7.954.6.8.442,71.3.5.94.6.8.20
t-2.3-95.74,6.8.4371,3,5.7.94.6.8.l9
1.2.7-93.54.6.8.424.7.81,3,5,92.6.l8
1.2.93,5.74.6.8.4t4.8r.3.5.7.92,6.t7
1.2.3.75,94.6.8.401.2.3.94,56,7,8.t6
r.2.35,7,94.ó.8.39t.2.34.5.9ó,7,8,l5
1.3.7.84,5,92.6.38r.2.3.954,6,7,8,t4
1.3.84.5.7.92.6.371.2.93,54.6-7.8-13
r.2.73.5.94.6.8.361,2.35,94.6.7.8-t2
t,23.5.7.94.6.8.351,3.84.5.92.6.7.lt
t,4.7.83.5.92.6.341,23,5,94.6.7.8.10
1,4.83.5.7.92.6.331,4,83,5.92.6.7.9
2,3,7,91.4.5ó.8.322.3-91,4.5ó.7.8.8
2,3,91.4.5.76.8.3l2.31,4,5.96.7.8.7
2.3.71.4.5.96,8.302.3.91,54.6.7.8.6
2.3.1.4.5.7.96.8,29to1,3,54.6.7.8.5
2.3.7.91.54,6,8.28¿.J1,5,94.6.7.8.4
2.3.9r.5.74.6.8.273.8t,4,5,92.6.7.3
2.7.91.3.54.6.8.2621,3,5,94.6.7.82
2.9t,3.5.74.6.8.254.81,3,5,92,6,7I

Cl¡sse 3Classe 2Classe IClasse 3Classe 2Classe I
<84COM DPAR

Tabela 3.10
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Para aplicar a fase de otimização do teto, ordena-se as dissimilaridades em

ordem não-crescente, de valor inferior a s : 84:

(1,3),(4,8)l(3,9)/(3,5)t(1,2)l(4,5)t(6,7)/(1,7)t(6,8),(7,9)/(4,7)l(1,4)t

(1,5),(5,7),(3,8)/(1,8)/(2,7)/(4,6)l(2,6),(4,9)l(3,7),(1,9)l(2,9)l(2,3),(7,8)

- As arestas (1,3), (4,8), (3,9), (3,5), (1,2) podem ser inseridas no grafo pois estão em

classes diferentes o que faz com que o teto seja s : 66. A aresta (4,5), de valor 64,

não pode ser inserida no grafo pois os vértices 4 e 5 estão na mesma classe. Assim,

obtemos jâna2 etapa as 6 partições de diâmetro mínimo, apresentadas na Tabela

3.10, e que só são obtidas naversãol na3u etapa.

2,3,7r.4.5.96.86
2,31.4.5.7.96,85
3.7.81.4.5.9.2,64
3.8t.4.5.7.92,63
2.31.4.5.96.7.82
3.8r.4.5.9.2.6.7.I

Partições de diâmetro D(P) = 64

Tabela 3.10

Exemplo 3.3 - Este exemplo faz uso de um grafo em que, embora o número de

partições obtidas na versão2 ou versão3 seja inferior ao número de partições obtidas na

versãol, é necessário o processamento da terceira etapapara a obtenção das partições

de diâmetro mínimo. A Tabela 3.11 apresenta a matriz de dissimilaridades.

0355407985370389
0376729449l99lI

0848064l548777
05344845l166

040784,5

06340874
082333

0762

0I
98765432I

Matriz de Dissimilaridades

Tabela 3.11

A Tabela 3.12 exibe o resultado da partição obtida com o algoritmo de coloração

em que se particiona o conjunto de 9 elementos em 3 cores:

544.1.73.7.8.91.52.4.6
Teto sCliqueClasse 3Classe 2Classe I

Tabela3.l2
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Se na primeira etapa do algoritmo, não se faz uso da fase de otimização do teto,

o teto encontrado é s : 54 e obtém-se 6 partições na segunda etapa (Tabela 3.l3).

3.7.8.91.5.62,46
3.7.8.91.52.4.65
2.7.8.91.34.5.64
2.7.8.91.3.54,63
2.7.81.3.94.5.62
7.8.91.3.52.4.6I

Particões de diâmetro DIP) < 54

Tabela 3.13

Para aplicar a fase de otimização do teto, oÍdena-se as dissimilaridades em

ordem não-crescente inferior a s : 54

(5,6)t(2,6)/(3,8)/ (2,7)/(4,6)t(2,4),(4,siù,(6,g)/(t,g)t(7,8),(3,g)/(8,g)/(1,3)

I (2,8) I (1,6) I (3,7) I (3,5) I (7,9) / (1,5),(5,8)

- A aresta (5,6) pode ser inserida no grafo, mas a aresta (2,6) não, o que torna s : 53 e

as partições obtidas para este teto são as partições (l), (3) e (5) da Tabela 3.13.

- Ao se utilizar a terceira etapa do algoritmo, a partição restante têm diâmetro mínimo,

d(P):49, sendo a partição (3), da Tabela 3.13, aúnica existente.
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Apticação:

planejamento de horário escolar

1 - Introdução

Neste capítulo é apresentada a implementação computacional realizada e os

resultados obtidos para a resolução de um problema de matncula de alunos na

universidade, com dados gerados aleatoriamente. O método codificado tem por base o

algoritmo de Guénoche apresentado no capítulo 3.

O problema de se determinar um horário escolar pode, impondo cert¿s

restrições, ser resolvido por coloração em grafos e tem grande interesse prático.

Numerosos outros problemas de alocação de recursos e partição de objetos em classes

constituem exemplos que podem ser resolvidos com a ajuda desta ferramenta,

introduzindo-se na mesma os dados gerais, restrições e recursos específicos de cada um

dos exemplos estudados.

O problema computacional foi escrito em linguagem Pascal e testado utilizando-

se um microcomputador IBM-PC compatível.
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2 - Enunciado do Problema

Procura-se determinar um hor¿írio de aulas para um certo período escolar.

Diversos fatores devem ser levados em conta, tais como: quais disciplinas serão

oferecidas no semestre, quantos alunos desejam cursá-las (para isso, é necess¿irio o

processamento de uma pré-matrícula), quantas turmas de cada disciplina serão

oferecidas, a carga horária semanal, a periodicidade das disciplinas, se a disciplina é

obrigatória ou optativa, o espaço fisico necessário, se há necessidade de aulas práticas,

se um professor ministrará mais de uma disciplina, etc.

Para simplificação do problema e paru que o resultado do exemplo ilustrativo

seja de fácil verificação, apenas três fatore¡ são cònsiderados:

l. O número de dias por semana em que haverá aulas, o número de aulas por dia

e a carga hor¿ária das disciplinas.

2. A prioridade de um aluno em relação a outro, para conseguir matrícula em

determinada disciplina, em função do rendimento escolar em uma escala

variandodelal0.

3. A escola oferece diversos cursos. O número total de disciplinas oferecidas no

período é igual a n. Na pré-matrícula o aluno pode escolher um número r¡3 n¡

de disciplinas entre aquelas oferecidas parao seu curso (l) específico.

3 - Algoritmo

O algoritmo desenvolvido é constituído dos seguintes passos fundamentais:

algoritmo matrícula

Início

Passo 1: Computação da matnzde dissimilaridades

Passo 2: Aplicação daversão3 do algoritmo de p-coloração (Cap. 3 p. aa)

Passo 3: Escolha da solução para o problema segundo uma medida de eficiência

Fim {algoritmo matrícula}
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4 - Cálculo da dissimilaridade entre as disciplinas

A dissimilaridade entre os elementos de um conjunto pode ser calculada de

diferentes maneiras, procurando explorar as características específicas de cada

problema tratado. witte (19s0) faz um amplo estudo a este respeito.

Em nossa aplicação, a dissimilaridade entre as disciplinas é calculada de

maneira original, através da seguinte formula:

D(Dis, ,Dis,) =

onde fttdl 
: {conjunto de alunos pié- matriculados na disciplina Disd}

[prioridade-aluno(k) : prioridade do aluno k.

Esta formula leva em consideração o número de alunos pré-matriculados em

cada disciplina e a prioridade de cada aluno. Uma variante para esta formula consiste

em se efetuar o cálculo das dissimilaridades entre as disciplinas multiplicando o

somatório acima por lS¡n S¡l/ lSiv S¡1.

Outras variantes para a fórmula apresentada acima podem ser propostaso com o

objetivo de eliminar ou diminuir possíveis distorções existentes no cálculo da

dissimilaridade em cada problema concreto.

5 - Matriz Potencial de Conftito

A matnzpotencial de conflito das disciplinas é obtida pela interseção do número

de alunos pré-matriculados entre duas disciplinas, ou seja :

P(Dis,, DiÐ : lS(i)nS(i)|, i,j : l,...,ndis

ndis: número total de disciplinas

P(Dis, , Dis/) é uma matriz que traduz o número de alunos interessados em

cursar as disciplinas Dis, e Dis7.

f Rrioridade_aluno(k) se i* j
k6(i)ns(j)
0 se i=j
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6 - Medida de eficiência para auxílio à tomada de decisão

Entre as diferentes soluções encontradas pelo algoritmo de coloração utilizado

em nosso método, é preciso escolher uma das partições obtidas para implementação.

Com o objetivo de auxiliar no processo de tomada de decisão, propomos o cálculo de

uma medida de eficiência correspondendo a cada uma das soluções apresentadas. A

formula proposta é dada por:

npedidos

Eficiência: I*,.na,,/nalunos
i=1

onde: x¡: fator de ponderação associado ao atendimento em i pedidos.

nq: número de alunos atendidos em i pedidos, i: L, .., npedidos

npedidos: número de disciplinas que o aluno pode pedir para cursar.

nalunos: número total de alunos.

7 - Resolução do Problema Teste

Entre os testes computacionais realizados, escolhemos o problema teste

resolvido abaixo para ilustrar detalhadamente os passos do procedimento.

7.1 - Dados do problema

. A escola mantém 3 cursos distintos e um total de 12 disciplinas estão sendo

oferecidas no semestre.

. Na pré-matrícula, o aluno deve escolher 4 disciplinas para cursar no referido

semestre.

. A prioridade de cada aluno é pré-estabelecida por uma rotina específica, baseada no

rendimento escolar, por exemplo.

. É feito o processamento da pré-matrícula de 48 alunos.

. Caso o aluno (l) não tenha sido plenamente atendido nas disciplinas escolhidas na

pré-matrícula, a escola oferece as opções de disciplinas que ele pode se matricular.

. As 12 disciplinas serão distribuídas em 4 horários.

. A relação disciplina/curso está relacionada na Tabela 4.1 abaixo.

1.5.....10Curso(3)
t,..,3,5,9,...,12Cursol2)
1.....8Curso(l)
DiscinlinasCurso

Tabela 4.1
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A Tabela 4.2 mostra o resultado do processamento de uma pré-matrícula

realizada por 48 alunos, assim como o curso e a prioridade de cada aluno.

t,7,9,It30248

5,6,9,1I50347

1.7.9.t|30546

5.6.7.1lJ0845

1.6.9.1I5l044

1,6,9,1I3l043

7.9.10.1 IJ0942

6.7.8.90741

1,7,9,t050440

1.6.7.1030439

7.8.9.1030l38

1,6,7,1030237

1,6,8,1I30636

t.3.5.920735

9,10,1 l,l22l034

t.2.lt.t220l33

1.5.9.12232

9,t0,1 l,l2209

05

3l
t.2.9.1220430

l,9,ll,l220729

5,10.1 I.l220828

9.10.1 l.l22l027

9.10.1 l.l2)l026

1.3.5.t220325

5.9.1 l.t220924

5,9,10,t220623

2.5.9.|t20522

1.3.9.10a042t
2,5,t0,t2,,

0320

2"3.5.8202t9
5.6.7.8I0ll8
1,2,3,5I09t7
2.3.5.6I06l6
2,4,6,7I07l5
1.3.4.8I09t4
1.2.3.4I09l3
1,2,3.4Il0t2
1.4.5.8I02ll
1.3-4-5I07l0
1.3.4.5I089

4.5.6.7t0l8

t,2,7.8I067

1.2.3.4Il06

t,6,7,8I02)
3.4.6.8I044
4,6,7,8I04

1.4.6.7I052

1.2.3.5I07I
MatériasCursoPrioridadeAluno

pnÉ-rr¿arnÍculA

Tabela4.2
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7.2 - Obtenção das matrizes de potencial de conflito e de dissimilaridades

A Tabela 4.3 fornece a mattiz potencial de conflito e a Tabela 4.4 a matnz de

dissimilaridades, calculadas conforme formulas descrit¿s nos itens 5 e 6.

Tabela4.3

64 l056700003605l020t2
0569662434300064tll

066I2092004Jt4l0
082830350ll9589

02l24Jt9l3625I
04tl0t70l3307

0t92tl0t3396

0l8495¿485
05736604

053833
0562

0I
t211109I765432I

Matriz de Dissimilaridades

Tabela4.4

7.3 - Soluções obtidas

A aplicação do algoritmo de p-coloração fornece um teto mínimo s : 25. A

Tabela 4.5 fornece todas as partições com diâmetro inferior a s.

2.7.8.t14,5,6,l03.91.126
2.7.114.5.6.8.103.9t,t23
4,7,8,114.5.6. r02,9l,l24
3,7,ll4.5.6.8.102,9r.t23
2.7.114.5.6.103.8.9t.t22
3.7.114,5,6,102.8.9l,l2I
Classe 4Classe 3Classe 2Classe IParticão

t40807090000000700020405t2
1606t20l0404040000020711

t4l00l050304000l0l0410
2t02060406000202l09

10060602o4020l05I
l6l003040002087

1605050202076
t904080608

t20806084
t407ll3

l308t
27I

t2111098765432I
de ConflitoMatriz

Tabela 4.5
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7.4 -Eftciência das soluções obtidas

O fator de ponderação escolhido associado ao número de alunos atendidos em i

pedidos efetuados é igual a:

x¡: i/npedidos

Desta forma, procura-se privilegiar soluções que atendam o maior número de

pedido de disciplinas realizado pelos alunos.

para o nosso exemplo particular, a formula da eficiência calculada de acordo

comoitem6édaforma:

Eficiência : (0.25na, +0. 50na, +0.7 5na 3 + na o ) I 48

Entre as seis partições encontradas no item anterior, a partição (1) é a que

apresenta maior eficiência, igaal a 82,8o/o, o que signifîca que dentre todas as partições

obtidas pelo algoritmo, a partição (l) é a que satisfaz o maior número de alunos em

função do atendimento aos pedidos de disciptinas na pré-matricula'

A Tabela 4.6 apresenta o número de alunos atendidos em i pedidos, i : 1,..,4 e a

eficiência.

00 2504 19 48 0.82813
Ilâr IlârIlâr llâ¿ nalunos Eficiôncia

Tabela4.6

7.5 -Horëtrio de Aulas

Um possível horário de aulas é fornecido na Tabela 4.7. A relação da matrícula,

pré-matrícula e prioridade dos alunos correspondentes, podem se vistos na Tabela 4.8,

assim como as opções de disciplinas que o aluno (l) pode se matricular, caso ele não

tenha sido plenamente atendido nas disciplinas escolhidas na pré-matrícula.

Ilonirio 2 Dis(2). Dis(8), Dis(9) Dis(3), Dis(7), Dis(l 1)
Horário I I Dis(4). Dis(5), Dis(6), Dis(10)

Horário/Dia Día 1 Dia2

Tabela4.7
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0248 t-7.9t.7.9.1I 5.6.10
0347 5,6,9,1l 1,75.9

J0546 t.7.91.7"9.1I 5.6.10

J0845 5.75.6.7.t| 1.8.9

1,6,9,1I3l044 1.6.9.1l
3l043 1.6.9.1Ir.6.9.1I
30942 7.9,t07.9.10.1 I I

074t 6.7,8,9 I6"7.8

30440 1.7.9.101.7.9.10

t0439 8.9t.6.71.6.7.r0

0l38 7.8.107.8.9,10 I
t,6,7,t0J0237 8,91.6.7

30636 1.6.8.1I1.6.8.1I

20735 1-3.5-91.3.5.9

l034 9.10,1 l,l22 9.10.1 r.l2
20l33 5.101.2.1lt.2^tr.t2
20532 1.5.91.5.9.12 3.1 I
20931 9-10.1 l.l29.10.1 I.l2

0430 1.2,9,12) 3.5.10.1 I1.2

20729 1.9.1I1.9.1 1.12 5.10

20828 5.1 l-t2s.l0.l l.l2 to
l027 9.10.1 l,122 9.10.1 l.l2

9.10.1 l.122l026 9.10.1 l.l2

,,
0325 1.3.51.3.5.12 2.9
0924 5-9.r l-125.9.1 l.l22

0623 5,9,10,12,, 3,1 I5.9.t2
20522 I,t22.5.1I2.5.9.tt
2042t 1.3,9.101.3.9.10

0320 2.5.t22.s.t0.t22 3.1l
2.3.5.122,3,5,820219

I0l18 I5.7.85.6.7.8

I09t7 1.2.3.51.2.3.5

06t6 2-3-s2.3.5.6I I
0715 2.4.72;4,6,7I I

l-3.4.8I09l4 1.3"4.8

I0913 r2.34t2.34
Il0t2 1.2,3,4t.2.3.4

021l r.4.81,4,5.8I 3.7
0710 r,3,4,sI 2,8t.3.4

1.3.4.5I089 2,81.3.4

I0l8 t.2.84.74.5.6.7

I067 t-2-71.2.7.8 4.5.6
l06 t-2.3.4t.2.3.4I

5 t,6,7,8I02 1.6.7.8

3.4.6.8I044 I3.4.8

I043 4.7.84.6.7.8 I
I052 l-4.71.4.6.7 2.8

t,2,3,5I07I t.2.3.5

Pr6MatriculaCursoPrioridadeAluno OpçõesMatrícula

Tabela 4.8
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I - Comentários

O exemplo resolvido neste capítulo foi gerado aleatoriamente e é um dos vários

testes que realizamos com o programa computacional desenvolvido. Os result¿dos

obtidos mostraram-se de boa qualidade, o que constitui uma perspectiva animadora para

a continuidade dos estudos.

Na implementação realizada é proposta uma maneira de computar a

dissimilaridade entre as disciplinas e calcular um índice de eficiência com o objetivo de

auxiliar no processo de tomada de decisão. O programa computacional, além de propor

uma solução para o problematratado, apresenta aos alunos opções de disciplinas que

eles podem se matricular (ver Tabela 4.8 coluna bpções), uma vez que não há conflitos

entre as disciplinas demandadas por estes e as disciplinas relacionadas como opções.

Para o exemplo apresentado, obteve-se índice de eficiência: 82,8o/o e tempo

computacional de 0,14 segundos (processador INTEL DX4-100 MI{z).

A fórmula utiliz"ada para o cálculo da matriz de dissimilaridades mostra que os

alunos com prioridade maior foram beneficiados, o que era a intenção. Para este fim,

fez-se o cálculo da correlação (r) entre a prioridade dos alunos e o número de

disciplinas em que estes foram matriculados (considerando aquelas escolhidas na pré-

matrícula) encontrando r:0,49357, o qual não difere estatisticamente de zero, ao nível

de 0,5%o de probabilidade, pelo teste r de Student (Mood et al, 1974).



Conclusilo

O trabalho realizado nesta dissefiação pode ser dividido em três partes

fundamentais:

1- Estudo dos principais conceitos da Teoria dos Grafos e, em particular, de

coloração em grafos e dos algoritmos disponíveis na literatura para resolvê-los.

2- Escolha de um algoritmo de coloração em grafos, desenvolvido com o

objetivo de resolver o problema de particionamento de conjuntos em um

número fixo de classes tal que o diâmetro inter-classes seja mínimo, para a

realização de um estudo mais aprofundado.

3- Implementação computacional do algoritmo selecionado e das modificações

introduzidas sobre o mesmo, tendo em vista a aplicação deste na resolução de

problemas, tais como, a realização da matrícula em uma universidade ou o

planejamento das apresentações de artigos em um congresso.

O estudo da Teoria dos Grafos realizado e apresentado nos capítulos I e 2, desta

dissertação, introduz conceitos para a compreensão de algoritmos de coloração. Os

algoritmos descritos nos Capítulos 2 e 3 ressaltam a necessidade e importância de um

estudo teórico mais aprofundado para a proposição e desenvolvimento de algoritmos de

coloração em grafos.

O algoritmo de Guénoche (1989, 1993), apresentado no capítulo 3, para

particionamento de conjuntos em um número p, fixo, de classes, baseia-se na

construção e de todas as possíveis colorações de um grafo teto p-colorível. Tendo em

vista o carëtter M-completo do problema tratado (Garey e Johnson, 1979), o autor faz

uso de heurísticas para a determinação do teto s, usando heurísticas seqüenciais de

coloração, para a obtenção de uma clique, no grafo teto construído e para a coloração

efetuada a seguir. Apesar do uso de algoritmos aproximados, Guénoche (1989, 1993)

descreve resultados de boa qualidade, comprovados pelos testes computacionais, com

dados gerados aleatoriamente, que realizamos com o programa correspondente ao

método proposto. Um procedimento proposto em Guénoche (19S9) para otimização do

teto na lu etapa do algoritmo foi incorporado ao método descrito por Guénoche (1993)
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em duas versões: (1) a fase de otimização do teto é implementada conforme a técnica

descrita em Guénoche (1989); (2) a fase de otimização do teto implementada utiliza

apen¿N a fase em que as arestas adjacentes a vértices atribuídos a classes distintas, são

inseridas no grafo teto. Est¿ modificação revelou-se benéfica, uma vez que o acréscimo

de tempo computacional é pequeno, o número de partições obtidas na 2u etapa do

algoritmo diminui em certos casos e ao se utilizar esta versão, somente em muito

poucos exemplos testados houve a necessidade da 3' etapado algoritmo.

O problema da matrícula de alunos ("scholl timetabling") pode ser resolvido

como um problema de particionamento de conjuntos em p classes distintas. O programa

computacional desenvolvido usando o algoritmo de Guénoche (1989, 1993) para

obtenção de todas as possíveis partições das disciplinas um número fixo de horários,

forneceu resultados de boa qualidade para dados gerados aleatoriamente. A medida de

eficiência da solução obtida é calculada através da média ponderada proposta no

capítulo 4. O diâmetro inter-classes a ser minimizado é obtido com base na computação

da dissimilaridade entre as disciplinas oferecidas, calculada em função do número de

alunos pré-matriculados e da prioridade de cada aluno.

O exemplo resolvido no capitulo 4, envolvendo a matrícula de 48 alunos de 3

cursos em um total de 12 disciplinas oferecidas, forneceu uma medida de eficiência em

torno de 83% e exigiu um tempo computacional um pouco maior que 0,1 segundos em

um microcomputador IBM-PC 486 DX4-100 MIIZ.

Os estudos e a implementação computacional realizados nesta dissertação

proporcionaram a publicação de um artigo (Santos e Ferreira Ribeiro, 1995) e a redação

de dois novos artigos a serem submetidos à apreciação de um congresso nacional e de

uma revista nacional. Entre as tarefas a executar, como continuidade do trabalho

apresentado nesta dissertação, destacam-se:

I - Reestudo de procedimentos específicos empregados no método de coloração

de Guénoche (1993) com o objetivo de substituí-los por rotinas mais eficientes.

2 'Realização de testes computacionais para exemplos de grande porte no

sentido de avaliar o tempo de cálculo e autilização de memória.

3 - Estudo da aplicação do progmma desenvolvido para a resolução de

problemas em outras áreas, notadamente: genética das populações, ecolo gia, e

outras.
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