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O problema de Steiner euclidiano (PSE) é um problema de otimização que en- 

volve aspectos combinatórios e contínuos. Dado um conjunto de pontos em Rn com 

métrica euclidiana, queremos encontrar uma árvore mínima conectando todos estes 

pontos, usando ou não pontos extras. Tem sido desenvolvida uma boa quantidade 

de algoritmos heurísticos e exatos para o PSE em dimensão n = 2. Entretanto, 

existem relativamente poucas propostas em dimensões mais altas. Esta tese apre- 

senta algumas novas heurísticas para o PSE em n 2 3. Estas são basicamente: uma 

extensão para n > 3 de um esquema de relaxação baseado em um modelo físico 

para o PSE plano; uma busca local de estruturas topológicas do PSE aplicada no 

contexto de uma busca tabu; um algoritmo genético e uma metaheurística desenvol- 

vida recentemente, chamada Otimixação Microcanônica, aplicados a uma estrutura 

vetorial resultante de um esquema de enumeração de soluções para o PSE. Resul- 

tados computacionais são fornecidos e usados para análise de desempenho de tais 

heurísticas. 
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The Euclidean Steiner problem (ESP) is an optimization problem involving both 

combinatorial and continuous aspects. Given a set of points in Rn with Euclidean 

metric, we look for a minimum tree which spans these points using or not extra 

points. A number of heuristics and exact algorithms have been developed for the 

ESP in dimension n = 2. However, there are relatively few proposals in higher 

dimensions. This thesis presents some new heuristics for the ESP in n 2 3. These 

are basically: an extension for n 2 3 of a relaxation scheme based on a physical 

model to  the plane ESP; a local search of topological ESP structures applied in 

the context of a tabu search technique, and a genetic algorithm and a recently 

developed metaheuristic, called Microcanonical Optimixation, which are applied t o  

a vector structure resulting of an enumerative scheme of solutions for the ESP. 

Computational results are provided and used to analize the performances of such 

heuristics. 
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1 O Problema de Steiner Euclidiano - Conceitos 
Básicos 

1.1 Introdução 

Este trabalho apresenta alguns conceitos introdutórios e algumas propostas de abor- 

dagens heurísticas relacionadas ao problema de otimização conhecido como Problema 

de  Steiner Euclzdiano (PSE): dados p pontos no espaço euclidiano em n dimensões, 

encontrar a rede de comprimento mínimo que interliga estes pontos, sendo permitido 

o acréscimo de pontos extras. 

Tal problema, apesar de seu enunciado relativamente simples, apresenta a um só 

tempo aspectos tanto de otimização combinatória quanto de otimização contínua, o 

que em geral torna muito difícil a sua solução exata, ótima, mesmo para p não muito 

grande. Assim sendo, uma abordagem possível para o problema é a utilização das 

chamadas heurísticas, ou seja, algoritmos que, apesar de em geral não fornecerem 

soluções ótimas, podem nos levar a boas soluções aproximadas. 

Iniciaremos nosso estudo na próxima seção, a partir do problema de Fermat, que 

além de estar historicamente relacionado ao problema de Steiner euclidiano, também 

apresenta muitos aspectos em comum com este. Na Seção 3, apresentaremos mais al- 

gumas definições, conceitos e resultados já bem estabelecidos na literatura referente 

ao problema de Steiner. No Capítulo 2, caracterizaremos algumas das dificulda- 

des do problema e apresentaremos algumas propostas de abordagem conhecidas. 

No Capítulo 3, apresentamos resultados exatos e, no Capítulo 4, alguns métodos 

heurísticos para a solução do problema. Resultados computacionais são fornecidos. 

Conclusões e extensões do trabalho são apresentadas no Capítulo 5. 



1.2 O Problema de Fermat 

A história do problema de Steiner é usualmente associada a um problema proposto 

no século XVII por Fermat [21, 26, 21: 

Problema de Fermat: Dados três pontos e m  um plano, encontrar um quarto 

ponto tal que a soma de suas distbncias aos pontos dados seja m i n h a .  

Utilizando-se argumentos geométricos, como a desigualdade triangular e alguns 

argumentos de simetria e semelhança de triângulos, pode-se verificar que o ponto 

procurado é único e, com relação a este, (se for interno ao triângulo definido pelos 

três pontos dados) quaisquer dois dos pontos dados dispõem-se segundo um ângulo 

de 120". 

Uma construção geométrica proposta por Torricelli para determinar a posição 

do ponto em questão está representada na  Figura 1. Segundo esta construção, 

VA 

Figura 1: Construções de Torricelli e de Simpson 

o ponto procurado, representado na Figura 1 pela letra S, está na  interseção de 

três circunferências, cada uma circunscrevendo um triângulo equilátero, construído 

externamente sobre cada lado do triângulo definido pelos três pontos dados A, B 

e C. Este ponto é chamado com freqüência de ponto de Torricelli, sendo também 



conhecido como ponto de Fermat [3]. Neste trabalho chamaremos o ponto S de 

ponto de Fermat- Torricelli. 

Em seu trabalho Exercitationes Geometricae Sex, publicado em 1647, Cavalieri 

mostrou que os lados do triângulo dado compreendem ângulos de 120" com respeito - 
ao ponto de Fermat-Torricelli. De fato, podemos ver na  Figura 1 que o ângulo A S B  

A 

pertence ao quadrilátero ASBVC, que está inscrito em um círculo. Portanto ASB 

é suplementar ao ângulo BVcA = 60". Temos então ASB = 120°, o que, por um 
A - 

raciocínio análogo, também é a medida de BSC e CSA. 

Uma outra construção baseada nos três triângulos equiláteros acima também 

está representada na  Figura I. Esta é obtida, interligando-se os vértices exteriores 

VA, VB e Vc dos triângulos equiláteros aos respectivos vértices opostos no triângulo 

ABC. Simpson, em seu trabalho Doctrine and Application of Fluxions, de 1750, 
- - - 

mostrou que os três segmentos AVA, BVB e CVc, chamados linhas de Sirnpson, 

também se interceptam no ponto de Fermat-Torricelli. 

Em certos casos, as construções acima apresentam soluções erradas, pois para 

que o ponto de Fermat-Torricelli seja o ponto de mínimo procurado, o mesmo deve 

pertencer à região triangular definida pelos pontos A, B e C .  Na construção de 
,--. A 

Torricelli, por exemplo, sabendo que os arcos A B  e AC medem 120" cada um, e 
- - 

que portanto encontram os respectivos segmentos A B  e A C  segundo um ângulo de 

60") não é difícil ver que o ângulo no vértice A deve ser menor ou igual a 120") para 

que S permaneça na região delimitada pelo triângulo ABC. Portanto, se um ângulo 

qualquer do triângulo A B C  for maior ou igual a 120°, o vértice correspondente 

a esse ângulo será o ponto que minimiza a interconexão. Foi Heinen, em 1834, 

possivelmente o primeiro a mostrar esse fato [26]. 

Considerando que o ponto S seja interno ao triângulo ABS, podemos mostrar 

sem maiores dificuldades que 



Seguindo um argumento apresentado em [3], realizaremos uma rotação de 60" do 

triângulo VcAC em torno do vértice A, de forma a fazer com que coincidam o vértice 
- - 

Vc com B e o vértice C com VB. Temos daí que BVB = CVc e, por um raciocínio 
- - - 

análogo, AVA = BVB = CVc. Para demonstrar a terceira igualdade das eqs.(l), 

podemos traçar na figura um segmento de reta de comprimento AS, conectando o 

ponto A a um ponto P interior ao segmento SVc, de forma a construir um triângulo - - - 
isósceles APS.  Como ASVc = 60" (posto que o arco AVc mede 120") e A S  = AP,  - - - 
temos que A P S  = 60") e o triângulo A P S  é na verdade equilátero. Assim PS = A S  

e e = E + AS. Rotacionando novamente o triângulo VcAC de 60" em torno 

de A, podemos verificar que PX = %, e portanto C?& = + + ?%?, o 

que completa a demonstração da terceira igualdade. O resultado contido na eq.(l) 

também foi demonstrado por Heinen. 

Foram propostos outros problemas que podem ser considerados como extensões 

do problema de Fermat. A generalização para vários pontos dados, possivelmente 

acrescentando-se pesos às distâncias destes pontos ao ponto de mínimo, é conhecida 

como Problema Geral de  Fermat [26]. Este problema foi tratado por vários autores, 

incluindo Simpson, Weber e também Steiner [2, 211. 

Entretanto, a generalização que veio a ser conhecida pelo nome de Problema de 

Steiner se refere na verdade a um problema sem restrição do número de pontos a 

serem procurados. 

1.3 O Problema de Steiner 

Foi talvez Gauss, em 1836, quem primeiro formulou um problema com uma extensão 

deste tipo. Em uma carta a Schuhmacher, Gauss fez a seguinte pergunta [2]: Como 

uma rede de  estradas de  ferro de  comprimento minimo, conectando as quatro cidades 

Bremen, Harburg (hoje uma parte de Hamburg) , Hannover e Braunschweig, pode 

ser criada? Pode-se verificar que a solução é uma rede na  qual Bremen, Harburg 

e Hannover são interconectadas por um ponto de Fermat-Torricelli, e Hannover e 



Braunschweig são conectadas por uma linha reta. 

Posteriormente, em 1934, Jarníc e Kossler propuseram o seguinte problema: 

Encontrar a rede mhima interconectando p pontos no plano. 

Estudaram, então, o caso particular de p pontos distribuídos como vértices de 

polígonos regulares [21]. Em seu livro What is Mathematics? [5], de 1941, Cou- 

rant e Robbins trataram do problema, porém sem atribuí-10 a Fermat, nem a Gauss 

e nem a Jarníc e Kossler. Comentando que Steiner o havia estudado no caso p = 3, 

passaram a chamá-lo problema de Steiner, estendendo tal denominação também para 

o caso geral. Ao que parece, foi justamente a popularidade daquele livro que, por um 

lado, cristalizou o nome Problema d e  Steiner e, por outro, impulsionou fortemente 

o estudo do assunto. 

Neste trabalho, trataremos do Problema de Steiner em n dimensões. Como esta- 

mos considerando o espaço euclidiano, a rede a ser encontrada deve ser um conjunto 

de segmentos de retas, com possíveis pontos extras na  junção de alguns desses seg- 

mentos. Como a rede é de menor comprimento possível, com o comprimento de cada 

segmento de reta sendo positivo, tal rede não deve apresentar ciclos, sendo portanto 

uma árvore. Levando em conta tais considerações, e também para diferenciá-lo de 

outras versões, como o Problema de Steiner Retilineo e o Problema de Steiner em 

Grafos, enunciaremos o problema da seguinte forma: 

Problema de Steiner Euclidiano (PSE) : Dados p pontos no espaço eucli- 

diano n-dimensional, encontrar a menor árvore que os interconecta. 

Chamaremos de ponto de  Steiner a qualquer ponto extra na  árvore, ou seja, 

qualquer ponto que não esteja entre os p pontos dados inicialmente. Chamaremos 

os segmentos de reta que ligam os diversos pontos da  árvore, tanto os pontos dados 

quanto os pontos de Steiner, de arestas. Seguindo Gilbert e Pollali [16], definiremos 

uma Árvore d e  Steiner (AS) como uma árvore cujo comprimento não pode ser en- 

curtado por uma perturbação nos pontos de Steiner, mesmo quando for permitido 



o acréscimo de novos pontos. A menor árvore de Steiner para uma distribuição de 

pontos dados, sendo portanto a solução do Problema de Steiner Euclidiano (PSE), 

é chamada de Árvore de Steiner Mínima (ASM). Alguns exemplos de árvores de 

Steiner mínimas estão representados na Figura 2. 

ponto dado 

O ponto de Steiner 

Figura 2: Exemplos de árvores de Steiner 

Um ponto é dito ser de grau m,  ou de valência m, se for extremo de m arestas. 

Uma árvore de Steiner deve satisfazer a alguns vínculos de grau. Por exemplo, não 

pode conter pontos de Steiner de grau 1 ou 2. Isto porque se um ponto de Steiner 

possuísse grau 1, poderia ser removido juntamente com a aresta da qual é extremo, 

o que tornaria a árvore menor. Se um ponto de Steiner possuísse grau 2, poder-se-ia 

removê-lo juntamente com as duas arestas das quais é extremo, interligando-se os 

dois pontos adjacentes por uma única aresta de comprimento menor que a soma das 



arestas removidas, o que também tornaria a árvore menor. Assim o grau de um 

ponto de Steiner é, no mínimo, 3. 

Por outro lado, vamos supor que duas arestas na árvore se encontram em um 

ponto C, segundo um ângulo 8 menor que 120°, como na Figura 3. Neste caso, 

Figura 3: Trecho de árvore contendo um ponto C, de grau 4, no qual duas arestas 
se encontram segundo um ângulo O menor que 120". 

podemos sempre encontrar um ponto S de Fermat-Torricelli (de grau 3) interior ao - 
triângulo ABC tal que o ângulo ASB (e também ASC e BSC) meça 120" e satisfaça 

à desigualdade + % + < E + G. Obteremos uma árvore menor, 

com o ponto C tendo seu grau reduzido de 1 unidade. Se ainda restarem arestas 

encontrando-se em C com ângulo menor que 120°, devemos acrescentar novamente 

outro ponto de Fermat-Torricelli, de forma a reduzir o comprimento da árvore, e 

novamente reduzindo o grau de C. Ao final, ou o ponto C será extremo de três 

arestas que nele se encontram segundo ângulos mútuos de 120") atendendo ao que 

chamamos Condição de Ângulo, ou será um ponto de grau menor que 3. Assim 

sendo, teremos no máximo três arestas encontrando-se em qualquer ponto da árvore. 

Como vimos, um ponto de Steiner não pode ter grau menor que 3; portanto, seu 

grau ou valência deve ser exatamente 3. Este é um resultado bem conhecido e 

muito útil no contexto do problema de Steiner euclidiano. Note-se que um ponto 

de Steiner é na verdade um ponto de Fermat-Torricelli com relação aos seus três 

vértices vizinhos, devendo estar no plano definido por estes mesmo no problema em 



n 2 3 dimensões. 

Outra propriedade importante refere-se ao número máximo de pontos de Steiner 

que uma árvore de Steiner pode conter [5, 211. Se uma árvore de Steiner contém p 

pontos dados e k pontos de Steiner, seu número de arestas é p+ k - 1. Levando-se em 

consideração que cada ponto dado possui ao menos grau 1 e cada ponto de Steiner 

possui exatamente grau 3, o número mínimo de arestas de uma árvore de Steiner é 

de (p + 3k)/2 (a divisão por 2 sendo devida ao fato de que cada aresta é contada 

em dois vértices), e daí temos a desigualdade: 

Dessa forma, o número k de pontos de Steiner é limitado por 

Quando uma árvore de Steiner possui exatamente q = p - 2 pontos de Steiner, 

dizemos que ela é uma árvore de  Steiner cheia, com cada ponto dado possuindo 

grau exatamente 1. 

Chamaremos de topologia o grafo que representa uma árvore, não importando 

as coordenadas dos diversos pontos, e sim o conjunto de interconexões entre os 

mesmos. Uma topologia que satisfaça às exigências de grau de uma árvore de Steiner 

é chamada topologia de  Steiner. Se a árvore de Steiner é cheia, sua topologia é corres- 

pondenternente chamada de topologia d e  Steiner cheia. Como veremos, o conceito 

de topologia de Steiner cheia é de importância especial no contexto do PSE. 



2 Dificuldade do Problema e Métodos de Abor- 
dagem 

2.1 O Problema da Otimização Contínua 

Na Figura 4, temos três exemplos de topologias cheias, relacionadas a uma mesma 

distribuição de quatro pontos dados. 

Figura 4: Exemplos de diferentes topologias de Steiner cheias para uma mesma 
configuração dos quatro pontos dados x1,x2,x3 e x4, interligados através de dois 
pontos de Steiner x5 e x6. 

Denotando a distância euclidiana entre os pontos xi e xJ' por 

temos, para o cálculo das posições de x5 e x6 na  Figura 4, três problemas de otimi- 

zação distintos. 

Para o exemplo (a): minimizar lxl-x51+1x3-x51+lx5-x61+1x4-x61+lx2-x61, 

sujeito a x5 e x6 E R3. 



Para o exemplo (b): minimizar lx3-x51+1x4-x51+lx5-x61+1x1-x61+lx2-x61, 

sujeito a x5 e x6 E R3. 

Para o exemplo (c): minimizar lxl-x51+1x4-x51+1x5-x61+1x2-x61+lx3-x61, 

sujeito a x5 e x6 E R3. 

Para dimensão n = 2 os problemas acima podem ser resolvidos por um algoritmo 

linear, devido a Hwang e Melzak, baseado em um método geométrico para localizar 

os pontos de Steiner, dada uma topologia de Steiner cheia [35, 20, 221. Para o 

caso n > 3, o desenvolvimento de algoritmos baseados em métodos geométricos tem 

encontrado dificuldades, relacionadas, por exemplo, ao aparecimento de equações de 

grau oito ou mais [52]. Dessa forma, têm-se recorrido a algoritmos numéricos, que 

aproximam as posições dos pontos de Steiner através de iterações sucessivas, até que 

um critério de convergência seja satisfeito. Exemplos de procedimentos numéricos 

deste tipo podem ser encontrados em [I, 521. Mas seja o caso n = 2 ou n 2 3, os 

procedimentos realizados envolvem cálculos com raízes irracionais, de forma que os 

resultados computacionais obtidos serão em geral aproximados. 

Sempre podemos obter uma topologia de Steiner G de alguma topologia de Stei- 

ner cheia F. Para isso, usamos a operação de encolher uma aresta (do inglês sh- 

rinking an edge), que corresponde a retirar uma aresta de F, colapsando os dois 

pontos adjacentes em um único ponto. Sempre que uma topologia A puder ser ob- 

tida de uma topologia B encolhendo-se arestas nesta última, dizemos que A é uma 

degenerescência de B, ou A E D(B) ,  onde D(B)  denota o conjunto das degene- 

rescências de B. Assim sendo, podemos dizer que para toda topologia de Steiner 

G, sempre existe uma topologia de Steiner cheia F, não necessariamente única, tal 

que G E D(F) [21]. Se a topologia G não for cheia, sua correspondente árvore de 

Steiner pode ser considerada como uma árvore cheia, na  qual um ou mais pontos de 

Steiner coincidem com pontos dados. Chamamos tais pontos de pontos de Steiner 

degenerados. 

Um resultado importante relacionado ao conceito de degenerescência é que uma 



árvore de Steiner cuja topologia G pertence a D(F) ,  onde F é uma topologia de 

Steiner cheia, é a única árvore mínima dentre aquelas com topologias de Steincr pcr- 

tencentes a D ( F )  [23]. Podemos concluir que, como uma árvore de Steiner possui 

um comprimento localmente mínimo, este também é um mínimo global em D(F) .  

Assim, utilizando métodos de minimização que tratem de maneira adequada as 

não-diferenciabilidades da função objetivo nos pontos de degeneração, podemos en- 

contrar uma solução para o problema de Steiner Euclidiano (PSE) concentrando 

nossa atenção apenas nas topologias cheias. 

2.2 O Problema Combinatório 

Voltando ao exemplo da Figura 4, se os quatro pontos dados estão igualmente afas- 

tados entre si, posicionados como vértices de um tetraedro regular, as árvores resul- 

tantes das minimizações possuirão todas o mesmo comprimento, devido à simetria 

da distribuição. Pode-se verificar através de argumentos geométiicos simples que a 

solução para este PSE não poderia apresentar pontos degenerados, bastando que se 

realizasse apenas uma das minimizações (a), (b) ou (c) acima para se encontrar uma 

árvore de Steiner mínima (ASM). Em geral, entretanto, o PSE envolve minimizações 

de topologias de Steiner, cheias ou não, que resultam em árvores de comprimentos 

diferentes. Uma abordagem possível para resolver o PES é, portanto, encontrar 

todas as topologias de Steiner relacionadas a uma dada configuração, minimizá-las 

e comparar as árvores resultantes de forma a encontrar a de menor comprimento. 

No entanto, tal procedimento, um método de força bruta, é muito limitado, pois 

o número de topologias diferentes aumenta rapidamente com o número p de pontos 

dados. Este é um aspecto combinatório que por si só já torna o PSE um problema 

de otimização de complexidade computacional bastante elevada. Versões do PSE 

como um problema discretizado de decisão o classificam como NP-completo [14,15], 

fundamentalmente devido a este aspecto combinatório. Considerando-se apenas 

topologias com k pontos de Steiner, e com cada um dos p pontos dados possuindo 



no máximo grau dois, o número F(p,  k) de topologias possíveis foi calculado por 

Gilbert e Pollalc [16] como sendo 

Considerando-se apenas topologias cheias temos que 

e utilizando a identidade 

onde (2m + I)!! = 1.3.5.7.. . .. (2m - 1). (2m + 1)) obtemos 

Se temos, por exemplo, p = 10, o número total de topologias cheias será de 15!! = 

1.3.5.7.9.11.13.15 = 2.027.025. Este seria, no caso, o número de topologias cheias 

a serem minimizadas em um método de força bruta. Para valores de p maiores, o 

número F (p) de topologias aumenta muito, podendo-se mostrar que este aumento 

é, na verdade, superexponencial. 

Uma função real positiva f (N) é chamada exponencial se puder ser limitada, pa- 

ra todo N suficientemente grande, por < f (N) < ( C Z ) ~ ,  onde 1 < C1 5 C2; 

se cresce mais rápido que qualquer limite superior deste tipo, é chamada superexpo- 

nencial [52]. Podemos ver que a função F(p) acima é superexponencial. A função 

F(p)  é da forma: 

e podemos ver que para p > 4, 

F(p)  > p q .  

Dado C1 > 1, pode-se sempre encontrar p > max(4, C:), quando teremos 

P - 2  4 9  
p Z > C 1  >c:. 

12 



Assim, para qualquer p > max(4, C:), temos F(p) > C; e, portanto, F(p) é supe- 

rexponencial. 

2.3 Métodos de Abordagem 

Apesar da alta complexidade do PSE, têm-se desenvolvido muitos algoritmos exatos 

e heurísticos bastante eficientes para o caso n = 2 (ver [21] e [64] para um pano- 

rama destes algoritmos). Em especial na última década, tem havido uma grande 

melhoria na performance de tais algoritmos, que exploram as particularidades da 

geometria plana. Uma abordagem usual para o PSE baseia-se no fato de que se 

pode subdividir uma árvore de Steiner mínima com topologia geral em diversas 

componentes com subtopologias cheias. Assim, dada uma distribuição de pontos, 

pode-se procurar suas diversas regiões com subtopologias cheias (não degeneradas), 

efetuando-se minimizações locais e posteriormente concatenando de maneira ade- 

quada as subárvores mínimas encontradas. No plano, observa-se que dificilmente 

são encontradas subárvores cheias com mais de três pontos de Steiner, o que permi- 

te uma redução drástica no número de minimizações a serem realizadas (ver eq. 4). 

A utilização desta e de outras propriedades no PSE no plano tem permitido que se 

desenvolvam algoritmos extremamente rápidos, de tal ordem que hoje em dia já se 

relatam soluções exatas para distribuições de até 10.000 pontos dados [62]. 

Para o caso n 2 3, além da maior dificuldade em se realizar minimizações de 

topologias, as estruturas e propriedades das árvores de Steiner passam a ser mais 

gerais e complexas, e os algoritmos no plano nem sempre podem ser diretamen- 

te estendidos a este caso. A abordagem de se subdividir o problema em muitos 

problemas menores com subtopologias cheias e depois reconcatená-las, um método 

dividir para conquistar, parece não funcionar tão bem como no caso plano, pois em 

dimensões mais altas têm-se observado experimentalmente uma tendência de os pon- 

tos de Steiner disporem-se segundo uma única topologia cheia, englobando todos os 

pontos [52], o que mantém o problema muito limitado por seu aspecto combinatório. 



Um algoritmo numérico de força bruta para o PSE em dimensão n foi apresen- 

tado por Warren Smith [52]. Trabalhando em um contexto branch-and-bound, o 

algoritmo gera e minimiza uma grande quantidade de topologias de Steiner cheias 

na procura de árvores de Steiner mínimas. Este algoritmo demanda muito tempo 

para resolver problemas com pouco menos de 20 pontos dados. Entretanto, é muito 

rápido para problemas com poucos pontos, sendo usado com freqüência em métodos 

de subdivisão e reconcatenação da distribuição dada, como descrito anteriormente, 

para n = 3. Nesta tese também o utilizaremos extensivamente, seja para o cálculo 

de soluções exatas ou para a utilização de alguns de seus procedimentos e estruturas 

de dados. No próximo capítulo, o descreveremos em maiores detalhes. 

Formulações de programação matemática também foram propostas na busca 

de soluções exatas para o PSE n-dimensional. Maculan, Michelon e Xavier [32] 

formularam o PSE como um problema de programação inteira mista não-convexa, 

e propuseram um programa dual lagrangeano de forma a desenvolver um método 

branch-and-bound. Uma outra formulação para o PSE n-dimensional, uma relaxação 

em forma cônica, também foi proposta [12]. Para uma descrição das características 

principais destas duas formulações, ver [30]. 

Soluções heurísticas para o PSE em n = 3 comumente seguem o procedimento 

dividir para conquistar (ver, por exemplo, [46, 51, 551). Em geral, os resultados 

não são tão bons como aqueles obtidos no plano, possivelmente pelos motivos que 

comentamos acima. Entretanto, devido à dificuldade do problema em n = 3, o uso 

de heurísticas parece ser, até o momento, a única possibilidade de se obter bons 

resultados computacionais, em tempos razoáveis, para distribuições gerais com mais 

de p = 20 pontos dados. 

Nesta tese apresentaremos algumas novas heurísticas para o PSE em dimensão 

n 2 3. Uma delas é uma extensão para dimensões gerais de uma heurística mui- 

to rápida, desenvolvida originalmente no plano por Chapeau-Blondeau et al. [I] e 

baseada em um modelo físico para o PSE. As demais são construídas a partir da apli- 



cação de meta-heurísticas a buscas locais, desenvolvidas sobre diferentes estruturas 

relacionadas ao PSE. Em todas as heurísticas desenvolvidas, estaremos lidando sem- 

pre com topologias cheias para a distribuição inteira de pontos dados, ao contrário 

das desenvolvidas para n = 3 até aqui. 

2.4 A razão p de Steiner 

Em nosso estudo, para julgar a qualidade das soluções heurísticas encontradas, usa- 

remos a chamada razão de Steiner, p, definida por 
7- 

Na expressão acima, LAS é O comprimento da árvore de Steiner encontrada, que pode 

ser mínima ou não, e LAGM é O comprimento da árvore geradora mínima (AGM), 

ou seja, a menor árvore interconectando os pontos dados, sem a adição de pontos 

extras. Arvores geradoras mínimas nos fornecem uma primeira aproximação de uma 

ASM e podem ser obtidas em tempo O(np2), através de uma versão do algoritmo 

de Prim [49] para n 2 3. Assim, um critério para que uma solução heurística, com 

razão de Steiner p ~ ,  possa ser considerada de boa qualidade é que atenda a 

Uma solução heurística para uma determinada distribuição de pontos dados será 

tanto melhor quanto menor for o valor de p ~ .  Uma idéia mais precisa da qualidade 

da solução pode ser obtida comparando-se o valor de p~ encontrado com o valor 

ótimo POT da distribuição dada ou, no caso de comparação de desempenhos, com 

resultados de outras heurísticas. 

Alternativamente, em casos onde não se conheça POT, pode-se procurar limites 

inferiores para a solução. Formulações duais como a de Maculan et al. [32] podem 

nos fornecer estes limites. Levando em conta a eq.(6), uma razão de Steiner p~ 

relacionada a uma solução dual para o PSE deve atender a 



Assim sendo, se p~ for suficientemente próximo de POT, a diferença 

também pode nos fornecer uma boa medida da qualidade da  solução. 

Neste trabalho nos concentraremos na  obtenção de boas soluções heurísticas, ou 

seja, em reduzir a diferença Ap acima através da obtenção de valores de p~ tão 

reduzidos quanto possível. 

Limites inferiores também podem ser fornecidos pelo infimo pn da razão de Stei- 

ner, isto é, o menor valor possível de POT, dentre todas as distribuições de pontos 

dados, para uma dada dimensão n. Por serem limites gerais, os valores de p, normal- 

mente não são apropriados para julgar com alguma precisão a qualidade das soluções 

encontradas. Entretanto nos dão uma idéia do quanto uma solução heurística po- 

de estar distante, em termos de custo associado (comprimento da  árvore), de uma 

solução ótima. 

O estudo de pn tem-se mostrado bastante complexo, envolvendo raciocínios in- 

trincados e resultando em muitas questões em aberto [16, 21, 101. Para n = 2, o 

ínfimo fora conjecturado como sendo de p2 = 9, correspondendo à distribuição de 

três pontos dados sobre os vértices de um triângulo equilátero [16]. Depois de mais 

de duas décadas de estudo, uma prova desta conjectura foi finalmente apresentada 

191. 

Para o caso n = 3, assim como para dimensões mais altas, ainda não se conhece 

o ínfimo. Existe um prova de que pn 2 0.615827, mas conjectura-se que este valor 

deva ser na  verdade maior [8, 101. Uma conjectura devida a Smith e MacGregor 

Smith [54] atribui a p3 o valor 

e afirma que este valor é alcançado por uma estrutura a que chamam sausage. Uma 

sausage com p pontos e em n dimensões pode ser descrita da  seguinte forma: 



1. Inicie com uma bola de diâmetro unitário no n-espaço. 

2. Adicione bolas unitárias sucessivamente, de tal forma que a p-ésima bola adi- 

cionada esteja sempre tocando as min(n, p - 1) bolas adicionadas mais recen- 

temente. 

O conjunto discreto de pontos formado pelos centros dessas bolas é o que constitui 

a chamada sausage. 

Assim uma sausage em n = 1 é simplesmente um conjunto de inteiros na  reta 

real. Em n = 2, uma sausage terá seus pontos colocados nos vértices de um conjunto 

de triângulos equiláteros empilhados, ligados por lados comuns. Como uma extensão 

do caso n = 2, podemos considerar a sausage em 3 dimensões como os vértices de 

um conjunto de tetraedros regulares empilhados, ligados agora por faces comuns. 

Du e Smith [10] mostraram que a configuração da sausage para n > 3 tende 

a apresentar razões de Steiner cada vez menores à medida em que o número p de 

pontos dados é aumentado, chegando a um limite assintótico, quando p tende a 

infinito, bastante baixo, sendo tão mais reduzido quanto maior o valor de n. Então 

conjecturaram que, ao menos para valores de n não muito altos, tal limite assintótico 

seria na  verdade o valor do ínfimo p, para a dimensão. 

Os casos da sausage em n = 1 e n = 2, de fato, fornecem o ínfimo pl e pz [9, 101. 

Já os casos em n > 3 permanecem sem comprovação, mas fornecem os menores 

valores conhecidos até agora. 

O que é interessante notar é que os vértices da estrutura de tetraedros empi- 

lhados da sausage em n = 3 dispõem-se segundo uma distribuição helicoidal. Este 

fato nos fornece uma indicação de uma possível correlação do PSE com estruturas 

espaciais de proteínas, como veremos a seguir [56,  38, 39, 401. 



2.5 Configurações de Energia Potencial Mínima 

Podemos correlacionar uma árvore de Steiner com uma configuração de energia 

potencial mínima. Para tanto, podemos pensar nos pontos e arestas em uma dada 

árvore como sendo partículas carregadas interligadas por algum tipo de potencial. 

Em potenciais do tipo gravit aciona1 ou eletrostático, onde a energia potencial cresce 

com a distância entre as partículas, a redução do comprimento total das interligações 

implica em uma redução da energia potencial total. Dessa forma, uma árvore de 

Steiner mínima seria uma configuração de energia mínima e, sendo assim, também 

uma configuração de equilíbrio estável, o que está de acordo com a característica das 

árvores de Steiner de não encurtarem seu comprimento devido a uma perturbação 

na  posição dos pontos de Steiner. 

Seguindo a correlação acima, uma medida ao menos qualitativa do quanto uma 

dada distribuição de pontos se aproxima ou se afasta de sua configuração de equilíbrio 

global pode ser fornecida pela razão de Steiner p. Para uma árvore de Steiner mínima 

temos p = 1 e energia potencial globalmente mínima. A medida em que são reti- 

rados pontos de Steiner dessa árvore, encolhendo-se arestas (shrinking an edge), a 

razão de Steiner da  distribuição dos pontos restantes também se reduz, ao passo que 

a energia potencial aumenta. Em resumo, quanto maior a razão de Steiner, menor 

a energia potencial da  configuração, sendo esta energia mínima quando p = 1. 

Por outro lado, considere uma árvore de Steiner mínima A. Se realizarmos uma 

perturbação qualquer (no sentido de reduzir o comprimento de algumas arestas) na  

posição dos pontos de Steiner de A, e recalcularmos a razão de Steiner para esta 

nova configuração, obteremos um valor de p menor, ou no máximo igual, ao valor 

unitário correspondente à árvore A. Esta diminuição do valor de p é em geral tanto 

maior quanto mais afastados estejam os pontos de Steiner de suas posições iniciais, 

alcançando um limite inferior quando forem coincidentes aos pontos de valência 1 

ou 2 de A. Correspondentemente, a energia potencial da  configuração aumentará 

com a perturbação, sendo este aumento também limitado. A diferença entre o valor 



mínimo inicial e o valor máximo que a energia potencial pode alcançar, pode, a 

grosso modo, nos dar uma medida da estabilidade do equilíbrio da configuração de 

A considerando-se que a variação na  posição dos pontos de Steiner não seja muito 

grande. Em termos da  razão p de Steiner, podemos considerar, ao menos em primeira 

aproximação, que distribuições de pontos dados que possuam menores valores de p 

dão origem a árvores de Steiner correspondentes a configurações de equilíbrio mais 

estável. 

Como dissemos anteriormente, em 3 dimensões a configuração de pontos dados 

candidata a ser o ínfimo ps é aquela da  sausage, com os pontos dispostos segundo 

uma hélice. Podemos esperar, então, que este tipo de configuração esteja presente em 

estruturas bastante estáveis, relativamente fáceis de serem encontradas na natureza. 

De fato, uma estrutura predominantemente helicoidal é encontrada comumente em 

muitos tipos de macromoléculas orgânicas, tais como DNA, RNA e diversos tipos de 

proteínas [61]. A sugestão clara é correlacionar os conceitos matemáticos de vértices, 

arestas e árvores de Steiner com os respectivos conceitos físico-químicos de átomos, 

ligações interatômicas / intermoleculares e de configurações espaciais de moléculas. 

No trabalho desenvolvido por MacGregor Smith et al. [56] foram calculadas as 

razões de Steiner das localizações espaciais dos átomos de diversas proteínas, algu- 

mas das quais apresentando estruturas predominantemente helicoidais. Os valores 

encontrados eram notavelmente próximos da  unidade, o que indica, pelo que vimos 

acima, que os átomos de tais moléculas estavam muito próximos dos vértices de 

árvores de Steiner. Isto parece corroborar a idéia de que se pode associar a mini- 

mização do comprimento de uma árvore interligando vários pontos (problema de 

Steiner) com a minimização da  energia potencial de uma configuração de átomos, 

obtendo-se uma estrutura estável como é uma proteína. Até que ponto esta corre- 

lação é válida, entretanto, é algo que vem sendo examinado [56, 38, 39, 401. 

Do ponto de vista matemático, uma vez que se mostre válida esta correlação 

entre árvores de Steiner e estruturas espaciais de moléculas, um benefício é poder 



encontrar na  natureza informações importantes e, possivelmente, soluções para um 

problema complexo, intratável mesmo para quantidades não muito grandes de dados 

iniciais. Já de um ponto de vista bioquímico, um ganho considerável talvez seja 

obtido através de novas idéias e técnicas que ajudem no tratamento de um problema 

intrincado como é o da  determinação da conformação espacial de proteínas [61, 631. 

Os conceitos de configurações de energia mínima e de equilíbrio de forças estão 

também presentes em algumas propostas, conhecidas já há algum tempo, de mode- 

lagem do PSE através da utilização de dispositivos físicos. Um exemplo é o m o d e l o  

de pelz'cula d e  s a b ã o  [5, 361. Este modelo gera árvores de Steiner sem uma topolo- 

gia pré-determinada. Duas placas paralelas são separadas por bastões localizados 

nas posições correspondentes aos pontos dados. Todo o dispositivo é mergulhado 

em um preparado contendo água e sabão. Quando levantado, haverá uma película 

de sabão conectando os bastões entre as placas (ver Figura 5 ) .  Devido a forças de 

v 
película de sabão 

Figura 5: Modelo de película de sabão. No exemplo acima, as duas placas paralelas 
separam-se por quatro bastões correspondentes às posições de quatro pontos dados. 
Os bordos da película sobre as placas descrevem um padrão equivalente a uma árvore 
de Steiner localmente mínima. 

tensão superficial na  película, esta deverá apresentar uma área mínima [5]. Sendo as 

placas paralelas, com as alturas das paredes entre os bastões constantes, os bordos 



da película sobre as placas deverão assumir conformações de comprimento mínimo, 

descrevendo o padrão de uma árvore de Steiner. Os pontos de Steiner serão corres- 

pondentes à junção de três paredes, cada uma exercendo uma força de tensão Tk, 

k = 1,2,3, de mesma intensidade T sobre a junção. Na posição de equilíbrio, tais 

forças devem anular-se, e sendo todas de mesma intensidade, os ângulos respectivos 

entre pares destas devem ser de 120°, e temos de fato a descrição de uma árvore 

de Steiner. Esta, entretanto, não será necessariamente uma ASM, pois pequenas 

perturbações nas condições em que o experimento é realizado conduzirão a diferen- 

tes árvores de Steiner, localmente mínimas. Repetindo-se o procedimento, pode-se 

obter outras árvores com topologias de Steiner diferentes e, eventualmente, uma 

ASM. 

Existem outros modelos físicos além deste, como o modelo de  cordas [36, 481 e 

o modelo  de m e m b r a n a  [57]. Tal como no modelo de película de sabão, nestes mo- 

delos pode ser muito difícil identificar, entre as possíveis árvores de Steiner, aquela 

árvore mínima que resolve o problema. Além disso, dificuldades operacionais podem 

torná-los impraticáveis para um número muito grande de pontos dados. Entretanto, 

tais dificuldades podem ser contornadas através de simulações computacionais ade- 

quadas. Mais à frente neste trabalho, apresentaremos uma extensão para n 2 3 de 

uma heurística para o PSE plano que simula a evolução dinâmica de uma película 

de sabão, segundo o modelo apresentado acima. 



3 Soluções Exatas em Dimensões n 2 3 

Neste capítulo apresentamos alguns procedimentos e estruturas importantes utili- 

zados pelo algoritmo exato de Smith para o PSE em dimensão n 2 3 [52]. Apre- 

sentamos, também, um breve estudo acerca de soluções exatas em dimensão n = 3, 

obtidas através da  aplicação de um código C do algoritmo de Smith [53]. 

3.1 O Algoritmo de Smith 

O método de força bruta desenvolvido por Smith para o PSE consiste, basicamente, 

em enumerar todas as possíveis soluções para o problema e minimizá-las, selecionan- 

do dentre estas a melhor solução. A enumeração das soluções é realizada através dos 

chamados vetores topologia, cada um representando uma possível topologia cheia, 

que são aplicados, em seguida, no contexto de um procedimento branch-and-bound, 

o que evita a minimização de algumas soluções ruins. 

3.1.1 Vetores Topologia 

O esquema enumerativo de Smith é baseado em uma correspondência 1 - 1 entre 

topologias de Steiner cheias com p 2 3 pontos dados e (p- 3)-vetores a, cuja i-ésima 

componente ai é um inteiro no intervalo 1 5 ai < 22 + 1. Cada (p - 3)-vetor a, 

que descreve uma topologia cheia, pode ser obtido construtivamente partindo de um 

vetor nulo ( ) inicial, relativo a uma topologia de Steiner cheia descrevendo três 

pontos dados, 1,2 e 3, conectados através das respectivas arestas 1 , 2  e 3 a um ponto 

de Steiner numerado com p + 1 (Figura 6a). 

A conexão de um quarto ponto é feita através do ponto p + 2, que deve ser 

inserido sobre uma das três arestas existentes, por exemplo a aresta 2, o que dará 

origem a duas novas arestas, numeradas 4 e 5 na Figura 6b. Como escolhemos 

a aresta 2 para inserir o ponto de Steiner p + 2, a nova topologia resultante será 

correspondente ao vetor topologia (2). Entre as cinco arestas disponíveis podemos 



Figura 6: O vetor nulo ( ) inicial corresponde à topologia apresentada em (a); as 
inclusões do ponto dado 4, através da  aresta 2 em (b), e do ponto dado 5, através da 
aresta 4 em (c), darão origem a novas topologias, correspondentes respectivamente 
aos vetores topologia (2) e (2,4). 

agora escolher a aresta 4, por exemplo, para inserir o ponto de Steiner p + 3 que 

irá conectar o ponto dado 5 à árvore. A nova topologia (Figura 6c) corresponderá 

ao vetor topologia (2,4), e duas novas arestas, 6 e 7, serão originadas. Em geral, a 

i-ésima entrada ai do vetor topologia está relacionada à inserção do ponto de Steiner 

p+i+ 1, à conexão do ponto dado i+ 3, e à introdução de duas novas arestas: a aresta 

2i + 2, conectando o novo ponto de Steiner ao novo ponto dado; e a aresta 2i + 3, 

conectando o novo ponto de Steiner ao extremo da  aresta ai que possuir o maior 

número. Ao final da construção, obtemos um (p - 3)-vetor topologia completo. 

É fácil ver que podemos descrever todas as (2p- 5)!! topologias de Steiner cheias 

apenas combinando todos os diferentes valores das p - 3 componentes do vetor a. 

O próximo passo no algoritmo exato de Smith é a minimização destas topologias. 

3.1.2 Minimização de Topologias 

O processo numérico de minimização utilizado por Smith para minimização de uma 

árvore com topologia de Steiner A prefixada consiste em resolver em cada iteração 

i o seguinte sistema de p - 2 equações lineares: 



Na equação acima, S é o conjunto dos pontos de Steiner e o n-vetor ?i$ é o 

conjunto das n coordenadas do k-ésimo ponto, que pode ser um ponto dado, se 

1 5 k 5 p, ou um ponto de Steiner, se p + 1 < k 5 2p - 2. Cada equação deve ser 

resolvida para os $pl) desconhecidos (os pontos de Steiner) em suas n dimensões. 

Smith [52] relacionou as equações acima com a energia potencial de um sistema de 

molas ideais sobre as arestas da árvore e apresentou uma demonstração de que para 

qualquer escolha inicial das coordenadas dos pontos de Steiner ??r), exceto para um 

conjunto de medida zero em ~ ( p - ~ ) ~ ,  as iterações convergem monotonicamente para 

as únicas coordenadas dos pontos de Steiner ótimas, que minimizam o comprimento 

total da  árvore. Como critério de parada, a condição a ser atendida é que todos os 

ângulos na árvore sejam maiores ou iguais a 120". 

3.1.3 O Método Branch-and-Bound de Smith 

No algoritmo de Smith, os vetores topologia são minimizados pelo processo acima, à 

medida em que são construídos componente a componente. Se, por exemplo, estamos 

construindo um vetor topologia com 12 componentes, minimizações são realizadas 

desde a subárvore inicial correspondente ao vetor ( ). Após a inclusão da primeira 

componente, a árvore é novamente minimizada, e assim por diante, verificando-se 

sempre o comprimento total de cada subárvore e armazenando os resultados, até 

que as 12 componentes estejam inseridas. 

A vantagem deste procedimento baseia-se no fato de que o comprimento de 

uma árvore mínima com p pontos dados não pode ser menor que a árvore mínima 

conectando seus primeiros q < p pontos dados. Se ao inserir o q-ésimo ponto dado, 

referente à coordenada q - 3, encontrarmos uma árvore com comprimento maior que 

a menor árvore com p pontos já encontrada, poderemos desprezar não só o próprio 



vetor topologia que estamos construindo, mas também todos os vetores que possuam 

aquele mesmo prefixo ruim. 

A partir daí, basta que se realize um procedimento backtracking para eliminar 

famílias inteiras de soluções, que não precisarão mais ser minimizadas, sendo este o 

princípio básico do método branch-and-bound de Smith. 

3.2 Alguns Resultados Computacionais 

Em termos práticos, o algoritmo de força bruta de Smith é muito rápido para confi- 

gurações de poucos pontos, tornando-se bastante lento, por sua complexidade com- 

putacional, para configurações com pouco mais de 10 pontos dados. Entretanto, 

até o momento, é possivelmente o único método exato, funcionando para dimensões 

n 2 3, razão por que o utilizaremos para comparações de razões de Steiner das 

heurísticas apresentadas nesta tese. 

A versão do programa de Smith que utilizaremos nesta tese é, na verdade, uma 

versão corrigida do código C apresentado em [53]. Em nosso trabalho com soluções 

heurísticas, verificamos que o programa de Smith muitas vezes apresentava soluções 

inconsistentes, com razões de Steiner excessivamente altas. Tais soluções erradas 

foram eliminadas, realizando-se algumas pequenas alterações sobre o código, acres- 

centando pré-otimizações em alguns pontos. Esta nova versão parece funcionar 

muito bem, e nenhuma inconsistência tem sido detectada. O tempo de computação 

foi em média muito pouco afetado por tais correções; na verdade, foi ligeiramente 

reduzido. 

Na tabela abaixo apresentamos vários conjuntos de 1 .O00 configurações tridi- 

mensionais de pontos dados, distribuídos aleatoriamente em cubos unitários. São 

apresentados a razão de Steiner média, o desvio padrão e os tempos médios de UCP, 

em segundos, para cada conjunto de p = 3...11 pontos dados. Os computadores 

utilizados, aqui e nos demais experimentos computacionais apresentados ao longo 

desta tese, foram máquinas Sun Ultra I. 



p médio 
0,964875 
0,954396 
0,948091 
0,948861 
0,945709 
0,946761 
0,946397 
0,946758 
0,946831 

Tabela 1: Resultados obtidos pelo algoritmo exato de Smith para conjuntos de 1.000 
configurações aleatórias de p pontos dados em um cubo unitário (dimensão n = 3). 
São apresentados, para cada valor de p, a razão p de Steiner média, o desvio padrão 
e o tempo médio de UCP em segundos. 

I Desvio padrão 

Realizamos testes de aderência (X2) para os conjuntos p = 8...11, supondo que 

as distribuições dos valores de p para cada um destes conjuntos eram distribuições 

normais, com médias dadas pelos valores médios de p da tabela e seus respectivos 

desvios padrão. Verificou-se que os valores de p para cada um destes conjuntos 

parecem, de fato, seguir distribuições aproximadamente normais, em um nível de 

significância em geral acima de a! = 20%, exceto para o caso p = 10, cujo nível de 

UCP médio (s) 
0,012 

significância foi de apenas 1,3%. Contudo, acreditamos que o valor de a, neste caso, 

possa ser aumentado, por exemplo, através da utilização de escolhas mais adequadas 

da média e do desvio padrão considerados ou do número de observações realizadas. 

A informação da forma normal da distribuição das razões de Steiner, juntamente 

com a informação da  tendência à redução do desvio padrão com o aumento de p, 

que podemos observar na tabela, é útil para se verificar o quanto pode ser rara uma 

distribuição de muitos pontos dados com p N 1. Voltaremos a este assunto mais à 

frente. 



4 Métodos Heurísticos 

Neste capítulo, apresentaremos algumas abordagens heurísticas para o PSE em di- 

mensão n 2 3. Iniciaremos com algumas heurísticas desenvolvidas anteriormente 

por outros autores. A seguir, apresentaremos aquelas que desenvolvemos em nosso 

projeto de doutorado, quais sejam, um esquema dinâmico de relaxação e seu de- 

senvolvimento em um algoritmo multi-start, uma busca local de topologias cheias e 

sua aplicação no contexto de uma busca tabu e, finalmente, um algoritmo genético 

e um algoritmo de otimixação microcanônica baseados no vetor topologia de Smith. 

Apresentaremos, também, alguns resultados computacionais. 

4.1 Heurísticas Anteriores 

Apresentaremos nesta seção algumas heurísticas para o PSE em dimensão n 2 3, 

previamente desenvolvidas por outros autores, cujos resultados usaremos posteri- 

ormente para uma comparação de desempenhos. Iniciaremos, apresentando alguns 

resultados relacionados à construção da árvore geradora mínima - AGM - que, 

além de ser uma primeira aproximação de uma árvore de Steiner, usualmente fornece 

soluções iniciais para heurísticas que buscam resultados mais aproximados. 

4.1.1 A Árvore Geradora Mínima 

No caso euclidiano, uma árvore geradora mínima, AGM, consiste em um conjunto 

de segmentos de reta, conectando todos os p pontos dados, sem a adição de novos 

pontos, e de comprimento total mínimo [4, 501. 

Um algoritmo apresentado por Prim [49] para construir uma AGM é o seguinte: 

inicie a árvore com um único ponto dado; em seguida, acrescente à árvore a menor 

aresta conectando um ponto dado da árvore a um ponto dado ainda não perten- 

cente à árvore; repita este processo até que todos os pontos estejam conectados. A 

estrutura resultante será uma AGM, conectando os p pontos através de p- 1 arestas. 



O algoritmo de Prim pode ser implementado em tempo O(np2) .  No plano, este 

algoritmo pode ter sua complexidade de tempo reduzida para O(p logp), utilizando- 

se estruturas bem conhecidas da geometria computacional, tais como diagramas de 

Voronoi e triangulações de Delaunay [4, 21,501. Neste trabalho, calcularemos AGMs, 

utilizando a rotina em C do algoritmo de Prim, para n dimensões, implementada no 

programa de Smith [53]. 

A tabela seguinte contém alguns resultados de um estudo experimental da AGM 

para distribuições aleatórias de pontos, em hipercubos unitários, utilizando a versão 

de Smith do algoritmo de Prim. São apresentados os valores máximos, médios e 

mínimos dos comprimentos da AGM, bem como desvios padrão e tempos médios 

de UCP, para 105-" distribuições com p = 10" pontos dados, onde a é um expoente 

inteiro, variando de 1 a 4. Os tempos médios de UCP, referentes a uma estação de 

trabalho Sun Ultra 1, foram obtidos através da função rusage[user] do compilador 

C, e são apresentados em segundos. 

Podemos perceber na tabela acima um aumento do tempo de computação apro- 

ximadamente quadrático com relação a p e aproximadamente linear com relação a 

n. 

A seguir, descreveremos em linhas gerais algumas heurísticas que buscam so- 

luções melhores que as fornecidas pela AGM. Utilizaremos alguns dos resultados 

obtidos por estas heurísticas para uma comparação de performances com relação às 

heurísticas por nós desenvolvidas e apresentadas nesta tese. 

4.1.2 A Heurística de Lundy 

A heurística de Lundy 1291 fornece soluçóes para o PSE em dimensão n qualquer. 

Constitui-se na  aplicação de um técnica do tipo annealing [25] ao problema da árvore 

evolucionária, que consiste em construir uma árvore de descendência, usando me- 

didas de freqüências genéticas, para identificar o grau de parentesco entre diversas 

populações. Este problema pode ser relacionado ao PSE através do chamado método 



1 o 
(10.000 pbs.) 

100 
(1.000 pbs.) 

1.000 
(100 pbs.) 

10.000 
(10 pbs.) 

3 

Máximo 4,689748 
Mínimo 1,936014 
Médio 3,237494 

DP 0,387494 
tempo UCP 0,000245 

Máximo 16,583630 
Mínimo 13,603007 
Médio 15,015500 

DP  0,448096 
tempo UCP 0,0169 

Máximo 69,015175 
Mínimo 65,339926 
Médio 67,037024 

DP  0,640758 
tempo UCP 1,71 

Máximo 306,109403 
Mínimo 302,976040 
Médio 304,717028 

DP  0,955207 
tempo UCP 204 

Tabela 2: Valores máximos, mínimos e médios do comprimento e respectivos desvios 
padrão (DP) e tempos médios de UCP em segundos (tempo UCP) das AGMs, obti- 
dos para vários conjuntos de pontos dados, distribuídos aleatoriamente em hipercu- 
bos unitários. Para cada dimensão foram tratados conjuntos de 105-" distribuições 
com 10a pontos, onde a é um expoente inteiro, variando de 1 a 4. 



de evolução mhima, que trata árvores de St einer mínimas (p - 1)-dimensionais como 

o melhor critério para a construção de árvores evolucionárias adequadas a problemas 

com p populações [59, 111. 

Em linhas gerais, o método de Lundy parte de uma árvore evolucionária aleatória, 

sobre a qual são efetuadas perturbações consecutivas da topologia e das posições 

dos pontos de Steiner. As perturbações na topologia são realizadas, retirando-se 

aleatoriamente arestas externas, ou seja, arestas conectando diretamente um ponto 

dado a um ponto de Steiner, e reconectando-as sobre alguma outra aresta, também 

escolhida aleatoriamente dentre a arestas restantes da árvore. Uma vez realizada 

a perturbação da topologia, são realizadas também perturbações sobre os pontos 

de Steiner, de maneira a conduzi-los à sua posição correta, de tal forma que suas 

três arestas adjacentes se encontrem segundo ângulos mútuos de 120") o que reduz 

localmente o comprimento da  árvore. 

O esquema de perturbação segue um procedimento annealing, que aceita a per- 

turbação sempre que a nova solução possui comprimento menor ou igual ao da  

solução atual; caso contrário, a nova solução ainda poderá ser aceita de acordo com 

uma dada probabilidade dependente do comprimento da nova solução. Tal proba- 

bilidade é forçada a reduzir-se gradativamente no decorrer das iterações, até que o 

algoritmo convirja para uma única solução de comprimento localmente mínimo. 

São fornecidos resultados computacionais para distribuições de 20 e 50 pontos, 

com respectivamente 19 e 49 coordenadas escolhidas aleatoriamente no intervalo 

[-10,10]. O algoritmo é reiniciado 10 vezes para cada uma destas duas distribuições 

e para diferentes valores de parâmetros de controle, partindo sempre de soluções 

iniciais aleatórias diferentes. Os dados de entrada não são apresentados, sendo 

informados apenas os comprimentos das árvores obtidas, o que dificulta o julgamento 

da qualidade das soluções. 

O melhor resultado obtido para o problema de 20 pontos foi uma árvore com 

comprimento 433,78, obtida em cerca de 23 segundos em um computador IBM 



3081. Para tempos médios de 23 segundos, o melhor comprimento médio foi de 

436,17, obtido para uma dada escolha de parâmetros. Comprimentos médios apenas 

ligeiramente melhores foram obtidos, entretanto, em tempos de computação uma 

ordem de grandeza maior. Já para o problema de 50 pontos, o melhor comprimento e 

o melhor comprimento médio foram 1774,25 e 1783 $2, respectivamente, com tempos 

de computação médios de cerca de 270 segundos. 

4.1.3 A Heurística Kalpakis - Ravada - Sherman 

Kalpakis e Sherman [24] propuseram uma heurística para o PSE em Rn, posterior- 

mente desenvolvida e implementada para R2 e R3 por Ravada e Sherman [51]. A 

heurística Kalpakis - Ravada - Sherman (KRS) basicamente particiona a distribuição 

de pontos dados em vários subconjuntos, aplica um procedimento de minimização 

para cada subconjunto e então reconcatena toda a distribuição. 

Cada subconjunto possui no máximo t pontos dados, 2 5 t 5 p. Este é um 

parâmetro que pode ser usado para ajustar o compromisso entre qualidade da solução 

e o tempo de computação exigido, pois soluções melhores, com maior demanda de 

tempo, são alcançadas para valores maiores de t. A partição é realizada da seguinte 

forma: primeiramente divide-se a distribuição em duas, através do ponto dado cuja 

coordenada x1 é a mediana das coordenadas xl de todos os pontos dados; a seguir, é 

realizado o mesmo procedimento para cada uma das duas distribuições resultantes, 

desta vez efetuando as subdivisões através das medianas das coordenadas x2; o 

procedimento segue, até que os subconjuntos possuam tamanho máximo t. 

Na implementação de Ravada e Sherman [51], as minimizações são feitas usando- 

se o algoritmo de Smith, que procura uma solução exata ou aproximada para cada 

subconjunto durante um tempo T prefixado. A reconcatenção final é realizada, 

calculando-se a AGM para toda a distribuição de pontos dados e pontos de Stei- 

ner encontrados. Um pós-processamento também é aplicado para remover arestas 

desnecessárias. 



As soluções obtidas são, então, comparadas com aquelas fornecidas pelo algo- 

ritmo de Smith para toda a distribuição. O algoritmo de Smith, em geral, exige um 

tempo demasiadamente longo para convergir a uma solução exata, mas no decorrer 

de seu funcionamento apresenta algumas soluções parciais cada vez mais próximas 

do ótimo. Assim, o procedimento usado por Ravada e Sherman, e também por al- 

guns outros autores, é tratar o algoritmo de Smith como uma heurística, mantendo-o 

em funcionamento por um certo período prefixado de tempo, após o qual recolhe-se 

a melhor solução encontrada. 

Foram reportados alguns resultados referentes a distribuições aleatórias de pontos 

dados no cubo [O, 10013, utilizando-se uma versão em C do algoritmo em estações 

de trabalho Silicon Graphics IRIS4D (Crirnson and Indigo). A comparação com os 

resultados de Smith é realizada através da razão R = ch/cS, onde ch é o comprimento 

médio das árvores encontradas pela heurística KRS e c, é o comprimento médio das 

árvores heurz'sticas apresentadas pelo algoritmo de Smith. Os melhores resultados 

em n = 3 são: 

e Para 10 distribuições de 25 pontos, o melhor valor de R foi de 597,84/588,90 = 

1,0151, correspondente a um parâmetro t = 13. Ou seja, obteve-se um com- 

primento médio a cerca de 1,5% do valor fornecido pelo algoritmo de Smith. 

O comprimento médio da  árvore geradora foi de CAGM = 618,21, fornecen- 

do uma razão de Steiner média de PKRS = 0,96705. O tempo médio exigido 

pela heurística neste caso foi de 18,47 segundos, contra 25 segundos do algo- 

ritmo de Smith. Com parâmetro t = 5, as soluções foram obtidas bem mais 

rapidamente, em média em 0,34 segundo, mas com razão de Steiner média 

PKRS = 0,99028. 

e Para 10 distribuições de 60 pontos, o melhor valor foi R = 0,9923, para t = 

31, equivalendo a uma razão de Steiner média PKRS = 0,96665. Aqui, o 

comprimento médio é menor que aquele fornecido pelo algoritmo de Smith. 

O tempo médio, obtido para uma implementação distribuída, foi de 107,50 



segundos, contra 200 segundos do algoritmo de Smith. 

4.1.4 A Heurística de MacGregor Smith - Weiss - Patel 

Esta é uma heurística com complexidade de tempo que utiliza uma trian- 

gulação de Delaunay em n = 3 dimensões - uma tetraedrixação de Delaunag - 

para calcular árvores de Steiner subótimas [55]. Baseia-se na conjectura de Smith 

& Smith [54] (ver Capítulo 2 desta tese) de que o ínfimo p3 corresponde B estrutura 

conhecida como sausage. 

Fundamentalmente, dada uma distribuição de pontos, a heurística de MacGre- 

gor Smith - Weiss - Patel (SWP) realiza uma tetraedrixação de Delaunay e utiliza a 

AGM como guia para construir seqüências de tetraedros empilhados, com topologia 

do tipo sausage, e para identificar possíveis junções entre cadeias diferentes de tetra- 

edros. Toda a estrutura é, então, decomposta em subestruturas menores, resultantes 

da combinação de cadeias de tetraedros vizinhas, segundo o tipo de junção, para 

as quais são calculadas subárvores de Steiner mínimas. O procedimento de decom- 

posição é conduzido de forma a reduzir o comprimento esperado da estrutura final, 

usando como protótipo distribuições especiais compostas por t etraedros regulares. 

Ao fim de todo o processo, as subárvores de Steiner mínimas são concatenadas, 

dando origem a uma solução heurística para a distribuição. 

MacGregor Smith et al. implementaram esta heurística utilizando o algoritmo de 

Smith para calcular as subárvores de Steiner mínimas. Embora tenha sido proposta 

como uma heurística para distribuições gerais de pontos dados, testes foram reali- 

zados apenas para distribuições especiais de pontos localizados nos vértices de te- 

traedros regulares justapostos. Tais estruturas especiais em geral apresentam razões 

de Steiner p bastante reduzidas, algumas vezes próximas ao ínfimo. Esta é uma 

informação útil no julgamento da qualidade de uma solução heurística, pois mesmo 

que não se conheça a razão de Steiner ótima, pode-se esperar ao menos um valor 

bastante reduzido. 



Vários testes foram realizados pelos autores, utilizando distribuições especiais 

de até pouco mais de 60 pontos dados. As razões p ~ ~ p  de Steiner das soluções 

heurísticas encontradas, calculadas como a média aritmética das razões de Steiner 

de suas respectivas subárvores componentes, foram comparadas àquelas obtidas heu- 

risticamente pelo algoritmo de Smith, após um período predeterminado de tempo, 

geralmente, o dobro do tempo exigido pela heurística SWP. De fato, foram encontra- 

dos valores bastante reduzidos de p ~ ~ p ,  em geral pouco acima de 0,800 e usualmente 

inferiores àqueles obtidos pelo algoritmo de Smith. Os tempos de computação da  

heurística SWP reportados variam entre 30 e 700 segundos, porém são apresentados 

sem a especificação do equipamento comput aciona1 utilizado. 

4.1.5 As Heurísticas de Pereira et al. 

Em sua dissertação de Mestrado, Pereira [46] propõe três heurísticas para n = 3 

baseadas em um método de subdivisão da distribuição de pontos dada em sub-regiões 

de poucos pontos, obtenção das subárvores de Steiner cheias para estas regiões e 

posterior concatenação das subárvores obtidas. Cada sub-região pode englobar três 

ou quatro pontos dados, de forma que a computação de cada subárvore pode ser 

realizada de maneira bastante rápida, usando-se, por exemplo, o algoritmo de Smith, 

e em complexidade de tempo constante. 

A primeira heurística é chamada pelo autor de Algoritmo Básico (AB) e é seme- 

lhante a um trabalho anterior de Pereira et al. [47]. Esta heurística parte da AGM, 

utilizada como um guia para encontrar distribuições de três e quatro pontos, com 

topologia cheia, de tal modo a obter as maiores reduções locais de comprimento. 

As subárvores correspondentes às maiores reduções são agrupadas em uma lista de 

prioridades, ordenadas em ordem decrescente das reduções obtidas. A árvore so- 

lução é construída segundo uma estratégia gulosa, concatenando-se em seqüência as 

diversas subárvores da  lista de prioridades, sempre que tal concatenação não gerar 

um ciclo, até que se obtenha uma árvore interligando toda a distribuição dada de 



pontos. 

Em alguns casos, a solução assim obtida não será uma árvore conexa, mas uma 

fioresta de subárvores desconectadas entre si. Neste caso, utilizam-se algumas ares- 

tas da AGM, chamadas arestas não visitadas, para se obter uma única árvore conexa. 

Este é um algoritmo muito rápido, apresentando em poucos segundos soluções 

com razão de Steiner em geral inferior a 0,960, para configurações de até 500 pon- 

tos dados. Tais soluções são um pouco melhoradas pelos dois outros algoritmos 

propostos. 

O segundo algoritmo, chamado pelo autor de Algoritmo Melhorado (AM), é re- 

sultado de algumas alterações incorporadas ao Algoritmo Básico (AB), buscando-se 

maneiras adequadas de se obter árvores cheias de quatro pontos, nos locais onde 

as arestas não visitadas são inseridas, de forma a reduzir o comprimento local da  

árvore. Este algoritmo demanda um tempo de computação cerca de 20% maior do 

que o exigido pelo algoritmo AB. Entretanto, apresenta soluções um pouco melho- 

res, com razões de Steiner geralmente em torno 0,956. Tanto este algoritmo quanto 

o anterior apresentam uma complexidade de tempo linear, dada uma AGM. Desta 

forma, a heurística completa tem a complexidade de tempo do cálculo da AGM, que 

é de O (p2). 

O terceiro algoritmo é semelhante aos dois anteriores; entretanto, ao invés de 

utilizar a AGM como guia na  subdivisão da  distribuição dada de pontos, utiliza uma 

estrutura mais geral chamada Grafo de Gabriel, GG, que pode ser entendido como 

uma subárvore de uma tetraedrixação de Delaunay [50, 551. O autor refere-se a esta 

heurística como algoritmo AGG. Neste algoritmo, a idéia é permitir a obtenção de 

uma maior variedade de árvores cheias de três e quatro pontos dados, possibilitando 

maiores reduções de comprimento, ainda que a um custo computacional maior. 

O algoritmo AGG pressupõe a existência da AGM e de uma solução inicial I, 

calculadas pelo Algoritmo Melhorado (AM). Como antes, as subárvores cheias, cal- 

culadas com três e quatro pontos, são incluídas em uma lista ordenada decrescente- 



mente em relação às reduções locais de comprimento obtidas. A lista de prioridades 

encontrada anteriormente pelo AM também é utilizada aqui. Partindo-se da solução 

inicial I, é aplicado um procedimento iterativo de reconstrução de novas árvores, de 

comprimentos cada vez menores, a partir de cada subárvore da lista. Ta1 procedi- 

mento origina uma árvore final que não pode ser maior que a árvore inicial I, mas 

eleva a complexidade do algoritmo para O(p3), devido à reconstrução completa da  

árvore a cada tentativa de inserção de uma nova subárvore. 

As soluções encontradas pelo AGG são, em geral, um pouco melhores do que 

aquelas encontradas pelo AM, mas o tempo exigido de computação aumenta rapi- 

damente com p. Para distribuições aleatórias de 500 pontos dados, por exemplo, 

são reportados tempos médios de cerca de 29 horas de processamento. O AGG 

é, portanto, mais adequado para distribuições com um número não muito alto de 

pontos. 

4.2 Um Esquema Dinâmico de Relaxação 

Nesta seção, apresentaremos uma heurística que é uma extensão quase direta, para 

n 2 3, de uma heurística desenvolvida no plano por Chapeau-Blondeau et al. [I]. 

Esta é um esquema que simula a evolução dinâmica de uma película de sabão sujeita 

a forças de tensão superficial. 

Como vimos no Capítulo 2, o modelo de película de sabão, no qual se baseia o 

esquema de relaxação de Chapeau-Blondeau et al., é um modelo físico adequado para 

a obtenção de soluções aproximadas para o PSE. Naquele modelo, considerávamos 

uma película de sabão presa a bastões interligando duas placas paralelas. Sujeita a 

forças de tensão, de mesma intensidade, a película evoluía para uma configuração 

de equilíbrio, ou seja, uma configuração de energia mínima, correspondente a um 

mínimo do comprimento da película. Ao final do processo, os bordos da  película nas 

placas descreviam, então, uma árvore de Steiner localmente mínima, possivelmente 



uma solução ótima para o PSE. 

4.2.1 Heurística no Plano 

A heurística de Chapeau-Blondeau et al. utiliza uma simulação computacional desse 

modelo. Partindo de uma árvore inicial com topologia cheia, temos um primeiro 

estágio na composição das forças de tensão superficial. Sujeita a estas forças, a 

película relaxa para uma nova configuração, possivelmente com topologia diferente, 

e o processo segue iterativamente até que se encontre uma configuração de equilíbrio, 

que corresponderá a uma árvore de Steiner localmente mínima, candidata a ASM. 

Esta é uma heurística bastante rápida. Os processos de relaxação são todos 

locais, com exigências de tempo de computação e de memória lineares em p, e 

a complexidade O(p1ogp) da heurística deve-se apenas à construção da  solução 

inicial, que é derivada da árvore geradora mínima (AGM). Os autores conseguiram 

obter soluções heurísticas de boa qualidade para distribuições de até 10.000 pontos 

dados. No entanto, não adotaram o procedimento, comum em algoritmos no plano, 

de subdividir a distribuição dada em sub-regiões de poucos pontos e topologia cheia. 

Talvez por isso, em nossa extensão ao caso n > 3, conseguimos resultados similares, 

que nos fazem acreditar que soluções exatas para distribuições de até 10.000 pontos 

dados também possam ser factíveis para n 2 3 (ver argumentação no início da seção 

2.3). 

Descreveremos, a seguir, as linhas gerais da heurística de Chapeau-Blondeau et  

al. no plano, após o que apresentaremos os aspectos principais de nossa extensão 

desta heurística para o caso n 2 3. 

Solução inicial. Como dissemos, a heurística de Chapeau-Blondeau et al. parte 

de uma solução inicial construída a partir da  árvore geradora mínima (AGM). Dada 

uma distribuição com p pontos, a construção da AGM pode ser realizada, no caso 

plano, em tempo O(p logp) [4, 211. A solução inicial é construída, inserindo-se p - 2 

pontos de Steiner na AGM, de forma a se obter uma árvore de Steiner inicial cheia, 



da seguinte forma. 

Suponha um ponto dado Pl que na AGM possua grau gl > 1. Desconecte dois 

dos seus vizinhos e os reconecte a um ponto de Steiner Si, posicionado próximo a 

Pl, e conecte Si a Pl para completar o grau 3 de SI. Os vizinhos de Pl manterão 

seu grau, mas o grau gl de Pl será reduzido de uma unidade. Se gl ainda for maior 

que 1 na nova árvore, desconecte um dos vizinhos de Pl e o reconecte, e também a 

Pl, a um outro ponto de Steiner, S2, colocado nas proximidades de Pí. Finalmente, 

desconecte Pl de SI, reconectando-os a S2. Repita este procedimento até que o grau 

de Pl seja reduzido a 1. A seguir, procure outro ponto dado com grau g > 1 n a  

nova árvore e repita todo o procedimento. A Figura 2 ilustra o processo para um 

ponto dado de grau originalmente 4 na  AGM. Isto deverá ser feito enquanto a árvore 

possuir algum ponto dado com grau maior que 1. 

Figura 2: Exemplo de inserção de pontos de Steiner a partir de um ponto dado de 
grau 4 na  AGM. Em (a), temos o ponto dado conectado a 4 vizinhos. Em (b), um 
ponto de Steiner é inserido, conectando-se ao ponto dado e a dois vizinhos deste. O 
grau do ponto dado é reduzido para 3. Em (c), mais um vizinho é desconectado do 
ponto dado. O quarto vizinho é desconectado em (d), quando o grau do ponto dado 
passa a ser 1. No processo, três pontos de Steiner foram gerados. 

Ao final, só haverá pontos dados possuindo grau 1. Como em uma árvore com 

p pontos devemos ter exatamente p - 1 arestas, e sendo a soma dos graus em uma 

árvore igual ao dobro do número de arestas, vemos que a soma dos graus na AGM 

é de gt,t = 2(p - 1). Destes, somente p graus (um para cada ponto dado) não são 



reduzidos pela inserção de pontos de Steiner. Ou seja, são inseridos exatamente 

2(p - 1) - p = p - 2 pontos de Steiner. A árvore resultante do processo de inserção 

de pontos de Steiner é, portanto, uma árvore com topologia cheia. 

Observe que dada uma AGM para uma distribuição de p pontos dados, o processo 

acima pode ser realizado em tempo O(p). Isto ocorre, porque cada um dos p pontos 

da árvore geradora só é tratado uma vez. Além disso, como comentado pelos autores 

em [I], alguns argumentos geométricos simples (no plano) mostram que o grau de 

cada ponto dado n a  AGM não pode ser maior do que 6. De fato: suponha que um 

ponto P qualquer da  AGM possua ao menos grau 7; neste caso, como a árvore está 

em um plano, ao menos duas arestas contíguas, conectando P a pontos Pa e Pb, 

fazem entre si um ângulo menor do que 60"; considerando o triângulo PP,Pb, temos 

que ao menos um dos ângulos, em P, ou Pb, digamos que seja em Pa, deve ser maior 
- 

que 60"; o lado oposto a este ângulo, PPb é, portanto, necessariamente maior do que 
- 

PaPb, por ser este oposto a um ângulo menor que 60". Substituindo-se PPa por PaPb, 

a árvore continuaria conectada e obteríamos uma árvore geradora menor do que a 

AGM, o que é um absurdo; portanto, o grau de um ponto qualquer de uma AGM 

não pode ser maior que 6. Contudo, pode ser 6, no caso de os vizinhos do ponto 

em questão estarem todos a uma mesma distância, e posicionados como os vértices 

de um hexaedro regular do qual o ponto em questão é o centro. Portanto, 6 é o 

número máximo de vizinhos a serem tratados para cada ponto dado, o que garante 

a complexidade linear não só de tempo, como também de memória (em termos 

práticos, podemos representar toda a estrutura por uma matriz com 6 p  entradas, o 

que facilita bastante o trabalho de programação). 

Uma vez de posse de uma árvore cheia inicial, o esquema de relaxação de 

Chapeau-Blondeau et al. segue basicamente dois processos iterativos: um processo 

de evolução e um processo de interação. 

Processo de evoluçáo. Este processo simula o deslocamento de cada ponto de 

Steiner S sujeito a forças de tensão superficial. Para simular o efeito de forças de 



mesma intensidade, atuando sobre S segundo cada uma das três arestas das quais 

é extremo, podemos, sem perda de generalidade, considerar tais forças como sendo 

unitárias. Sendo A, B e C os três pontos vizinhos a S na árvore, forças unitárias 

atuando sobre S podem ser obtidas dividindo-se os vetores a, 3 e 3 pelos seus 

respectivos módulos. A força ?;: resultante sobre S será, portanto, 

Na simulação, o deslocamento em cada iteração é proporcional a ?. O coeficiente 

de proporcionalidade A é gradualmente reduzido a zero, no decorrer das iterações, de 

forma a evitar oscilações em torno de uma posição de equilíbrio. Dessa forma, a re- 

sultante 3 sobre S torna-se cada vez menor. Como 3 resulta da composição de três 

vetores de mesmo comprimento (unitário), sua redução significa uma aproximação 

de S de uma posição na qual os três vetores perfazem ângulos mútuos de 120". Ou 

seja, quanto mais S se aproxima de uma posição de equilíbrio, mais próximo estará 

da posição correta de um ponto de Fermat-Torricelli, o que implica em uma redução 

no comprimento total da árvore. 

Tal processo de evolução é conduzido sobre uma topologia cheia fixa. Neste caso, 

mesmo a melhor árvore obtida pode ser muito ruim, como no exemplo ilustrado na  

Figura 3, no qual obtivemos uma solução com razão de Steiner p > 1. 

Tal limitação é solucionada através do processo de interação que, como veremos a 

seguir, permite a reorganização da  árvore em novas topologias cheias. 

Processo de interaçáo. Este processo ocorre sempre que o ponto S, pelo 

processo de evolução, se coloca a uma distância menor do que uma distância T, 

predeterminada, de um ponto de Steiner S I  vizinho. Através dele torna-se possível 

mudar a topologia da  árvore, como ilustrado na Figura 4. 

A força resultante sobre S é calculada para cada uma das três triplas {xl, x2, SI), 



Figura 3: Neste exemplo, os pontos de Steiner S e S', obedecendo a uma topologia 
fixa, degeneram-se em um único ponto S = S' durante a processo de evolução. A 
árvore resultante, nesta configuração, possuirá um comprimento maior que o da 
AGM. A razão de Steiner, p, será portanto maior que 1. 

Figura 4: Pontos de Steiner vizinhos, S e S', quando se aproximam de menos de uma 
distância T predeterminada sofrem um processo de interação, no qual suas conexões 
com os demais pontos podem ser alteradas. Neste exemplo, cada ponto xl, x2, x3 e 
x4, representados por quadrados cheios, pode ser um ponto dado ou um ponto de 
Steiner. 



{xl, x3, SI) e {xl, x4, SI). Estas triplas correspondem às três possibilitades de co- 

nexão entre os pontos xl, x2, x3 e x4 através de subtopologias cheias. A tripla 

{x3, x4, SI) não é interessante, pois representa apenas uma permutação das posições 

de S e S' sem mudança na topologia de conexões da árvore. 

As três forças resultantes obtidas são, então, comparadas. A tripla corresponden- 

te à maior força resultante fornecerá o novo, ou possivelmente o mesmo, conjunto de 

conexões de S.  Uma troca complementar na vizinhança deve ser aplicada a SI, o que 

completa o processo de interação. Ao induzir localmente a maior força resultante, 

o processo de interação modifica a topologia na direção de maior redução local do 

comprimento da árvore. 

Assim como o parâmetro A, também o parâmetro T é gradualmente reduzido 

a zero no decorrer das iterações. Os autores dão uma interpretação interessante 

para o parâmetro T a partir da correlação de uma árvore de Steiner com uma 

configuração de energia mínima. Em uma situação onde comprimento equivale a 

energia, o parâmetro T pode ser entendido como uma temperatura física da árvore 

de Steiner. Pictoricamente, os pontos de Steiner, nas proximidades de suas posições 

corretas na árvore, estariam em um permanente movimento aleatório de magnitude 

T. Interação ocorreria sempre que duas nuvens de diâmetro T relacionadas a dois 

pontos de Steiner colidissem. A redução gradativa do parâmetro T para zero é 

justamente para reduzir a possibilidade de interação e para que a árvore possa ser 

resfriada até uma configuração de energia mínima. 

Temos, assim, dois processos que simulam a dinâmica de uma película de sabão 

relaxando, segundo forças de tensão superficial, para uma configuração de equilíbrio 

estável. O procedimento iterativo geral da simulação é apresentado a seguir. 

Heurística completa em n = 2. O algoritmo geral de Chapeau-Blondeau et 

al. é apresentado no quadro a seguir. 



Faça a unidade de comprimento ap = p-1/2. 

Iniciação: construa uma árvore inicial com topologia de Steiner cheia. 
Inicie T e X como pequenas frações de ap. 
Passo de iteração k = 1 
Repita 
Para cada ponto de Steiner S da árvore de Steiner 

Evolução: 
S está conectado a três vértices vizinhos A. B e C 

Calcule a força resultante sobre S como $ = 
s A S G  

Desloque S por 8 c gSt + A? 
m+m+m 

Se entre os vizinhos de S existe um ponto de Steiner distante de menos que T 
Interação: 

Seja S o ponto de Steiner vizinho a S tal que I I ~ I I  < T 
(S' pode ser A, B ou C. Se houver mais que um S' possível, 
então escolha um deles aleatoriamente). 
Troque vizinhos entre S e S' como explicado no texto 
e na Figura 4. 

Fim-Se 
Fim-Para 
Reduza os valores de T e X de acordo com uma dada prescrição. 
tt t- k + l  

Até que um critério de convergência seja satisfeito. 

Quadro 1: Algoritmo de Chapeau-Blondeau et al. para o PSE plano para p pontos 

dados, que resulta da aplicação do esquema de relaxação para uma árvore inicial 

com topologia de Steiner cheia. 

Dada uma AGM para uma distribuição de p pontos dados e um número fixo 

de iterações, este algoritmo apresenta complexidade de tempo O(p). Como vimos 

anteriormente, a construção da solução inicial, dada uma AGM, é realizada em 

tempo O(p). Os dois processos de evolução e interação são realizados p - 2 vezes 

em cada iteração e envolvem apenas cálculos locais relacionados aos três vizinhos 

do ponto de Steiner em questão, de forma que cada iteração também é realizada em 

tempo 0 (p) . A heurística completa, portanto, apresenta a complexidade de tempo 

da construção da AGM, sendo, então, de O(p1ogp). Por outro lado, a solução 



inicial pode também ser construída a partir de uma AGM heurística, obtida em 

tempo linear. Neste caso, teremos uma heurística completa para o PSE em tempo 

O (p) , embora provavelmente menos eficiente. 

O algoritmo acima foi implementado e testado pelos autores para configurações 

de p pontos distribuídos aleatoriamente em um quadrado unitário. A variável a, 

no algoritmo pode ser entendida como uma unidade natural de comprimento, uma 

separação média entre um ponto dado e seu vizinho mais próximo no quadrado 

unitário. A prescrição utilizada para a redução dos valores dos parâmetros T e X foi 

a seguinte: inicie a redução do valor de T, com X constante, na iteração k = 100; T 

é reduzido de um quinto de seu valor inicial a cada vinte iterações, anulando-se na 

iteração k = 180. Inicie a redução de X na iteração k = 200, com seu valor sendo 

dividido por dois a cada vinte iterações, até a iteração k = 400, quando o programa 

pára. 

Apesar da baixa complexidade, alguns bons resultados foram obtidos, para al- 

guns valores de T e A, para distribuições de até 10.000 pontos dados. Obteve-se 

reduções em média de 2,8% com relação ao comprimento da AGM (ou alternativa- 

mente, uma razão de Steiner p de 0,972 em média). Segundo os autores, a redução 

esperada seria menor do que 3,5% ( p  maior do que 0,965), o que está razoavelmente 

próximo do que foi obtido. Em nosso desenvolvimento para o caso n 2 3, obtivemos 

resultados ao menos tão bons quanto os relatados acima e um pouco melhores em 

média, como veremos a seguir. 

4.2.2 Extensão para o caso n 2 3 

Apresentaremos nesta seção uma extensão da heurística de Chapeau-Blondeau et 

al. para dimensões n 2 3 [41, 45, 331. O algoritmo que usamos é basicamente o 

mesmo do quadro 1. Não nos preocupamos, ao menos neste primeiro momento, em 

como interpretar a dinâmica de uma bolha de sabão evoluindo entre placas paralelas 

nestas dimensões mais altas. Este é certamente um problema interessante e não tri- 



vial, e possivelmente pode nos trazer elementos importantes relacionados ao próprio 

desenvolvimento de algoritmos pa.ra o PSE. Entretanto, observando o algoritmo de 

Chapeau-Blondeau et al., nos parece que o aspecto fundamental é o da composição 

linear de três forças de mesma intensidade, aqui representadas por vetores unitários, 

que nos fornecem uma direção de decréscimo do comprimento da  árvore. Sabendo 

que o grau de um ponto de Steiner é de exatamente 3 em qualquer dimensão n 2 2, 

concluímos que tanto o processo de evolução quanto o de interação não sofrem 

maiores alterações mesmo em dimensões n > 3. Devido a isso, nestes dois processos 

mantivemos os mesmos procedimentos baseados em composições de forças, desta 

vez atuando em n 2 3 dimensões, supondo ser isto suficiente para conduzir a árvore 

solução a uma configuração de equilíbrio adequada, onde seu comprimento possa 

estar muito próximo de seu valor mínimo. 

Entretanto, algumas considerações foram necessárias, principalmente com rela- 

ção à obtenção da  árvore inicial, cuja construção é realizada, visitando-se uma vez 

cada ponto dado e seus vizinhos na  AGM seguindo Chapeau-Blondeau et al. Para 

que não se tenha que percorrer toda a AGM p vezes à procura dos vizinhos de 

cada ponto dado, o que implicaria em uma complexidade de tempo, no caso plano, 

de O(p2)  nesta fase, podemos no lugar disso, sendo a AGM uma árvore orientada, 

percorrer a lista apenas uma vez, verificando qual é o pai de cada ponto dado. 

Os resultados podem ser armazenados em uma matriz com p linhas, cada linha 

representando um ponto dado pai e cada coluna representando o conjunto de seus 

respectivos filhos na  AGM orientada. Vimos que o número de vizinhos a um ponto 

dado na AGM no plano não pode ser maior que 6, de forma que a matriz final 

possuirá uma dimensão máxima de 6p, sendo obtida em tempo O(p) e permitindo 

que a árvore inicial seja obtida também em tempo linear. 

Porém, a prescrição acima não é adequada quando estamos trabalhando no con- 

texto de dimensões mais altas, pois o número máximo possível de vizinhos a um 

ponto na AGM cresce bastante à medida em que o valor de n é aumentado. Es- 

t e  número está relacionado ao kissing number, o número máximo de hiperesferas 



que podem tocar ao mesmo tempo uma única hiperesfera central, considerando-se 

que todas as hiperesferas são do mesmo tamanho e que suas hipersuperfícies não se 

atravessem [2, 31, 61. Denotando o kissing number em dimensão n por Tn, pode-se 

mostrar que o grau máximo possível g, de um ponto em uma AGM, com p pontos 

em dimensão n,  é tal que 

Vemos de imediato que gn não pode ser maior que p - 1, pois p - 1 é exata- 

mente o número máximo de vizinhos que um ponto pode ter em qualquer árvore. 

Vamos, então, considerar uma AGM na qual tenhamos r, 5 p - 1. Podemos ver que 

g, > r, considerando uma configuração ótima para o problema do kissing number 

em dimensão n ,  ou seja, uma hiperesfera interna de diâmetro d, em dimensão n, 

em contato com r, outras hiperesferas externas, idênticas à primeira, sem que haja 

interpenetração entre hiperesferas. Suponha que os centros das hiperesferas corres- 

pondam à distribuição de pontos dados para a qual queremos encontrar uma AGM. 

Como o diâmetro de cada hiperesfera é d, os r, pontos centrais das r, hiperesferas 

externas estão todos a uma distância d do ponto central da hiperesfera interna. Co- 

mo não pode haver interpenetração de hiperesferas, quaisquer dois pontos centrais 

de hiperesferas externas Pk e 8, 1 5 k, 1 5 r,, k # I ,  devem manter entre si uma 

distância maior ou igual a d. Assim sendo, podemos simplesmente conectar o pon- 

to  central da  hiperesfera interna aos r, centros das hiperesferas externas, obtendo 

assim uma AGM de comprimento dr, cujo ponto central possui grau g = 7,. Como 

g, > g, temos, portanto, gn 2 r,. 

Alguns valores conhecidos de r, são 72 = 6, r3  = 12 e r 8  = 240. Em várias 

0utra.s dimensões são conhecidos apenas limites inferiores e superiores, por exemplo, 

24 < r, 5 25 e 840 5 7-12 5 1416 [31], e limites assintóticos conhecidos estabelecem 

um crescimento exponencial de r, com relação a n [2]. 

Assim, de acordo com a eq.(2), temos que, para dimensão n suficientemente alta, 

o número máximo de vizinhos a um ponto qualquer da AGM é de gn = p - 1. De 



acordo com a prescrição acima, para encontrar os vizinhos de cada ponto, e levando- 

se em consideração que cada ponto será representado por n coordenadas cartesianas, 

a complexidade de memória passaria a ser de O (np2). 

Para resolver este problema, reduzindo a complexidade de memória e de tempo 

para um valor mínimo O(np), adotamos uma outra prescrição. Esta consiste em 

criar uma lista L com p - 1 entradas contendo todos os filhos na AGM agrupados 

segundo seus pais. Assim, as primeiras ql posições são ocupadas pelos ql filhos do 

ponto 1 (a raiz), as q2 posições seguintes são ocupadas pelos q2 filhos do ponto 2 e 

assim por diante, até o último dos p - 1 filhos (o ponto raiz 1 não pode ser filho de 

nenhum outro ponto, daí o total de p - 1 filhos). Esta lista pode ser construída em 

tempo O(p) com o am'lio de duas outras listas, L, e Lb, contendo respectivamente 

o número de filhos de cada nó e a posição do primeiro filho de cada nó na lista L. O 

algoritmo geral consistirá de 3 procedimentos lineares, descritos a seguir, cada um 

relacionado à construção de uma das listas: 

1. a primeira lista a ser construída é a lista L,, na  qual a primeira posição cor- 

responde ao número de filhos do primeiro ponto 1, a segunda ao número de 

filhos do ponto 2, e assim por diante; a lista L, é iniciada com zero em todas as 

suas posições e construída, percorrendo-se uma vez a AGM; para cada ponto, 

verifica-se qual é o seu pai i e então incrementa-se o valor La[i] de uma unidade; 

2. Lb é construída, percorrendo-se uma vez a lista L,; a primeira posição de Lb 

é 1, correspondente à posição do primeiro filho de 1 na lista L a ser obtida; a 

posição i, 2 5 i 5 p em Lb será dada por Lb[i] = Lb[i - 11 + L,[i - I] - 1; 

3. a lista L é construída, percorrendo-se mais uma vez a AGM; para cada ponto 

j, verifica-se qual é o seu pai i, fazendo L[Lb[i]] = j e incrementando-se Lb[i] 

de uma unidade. 

Ao final, a lista L contém, em seqüência, os filhos de cada ponto i na  AGM, 

agrupados em ordem crescente de i .  A lista Lb pode ser restaurada simplesmente 



fazendo-se Lb[i] = Lb[i] - La[i]. Esta restauração não é estritamente necessária, mas 

pode simplificar a utilização de Lb. 

De posse das três listas acima, já podemos identificar os vizinhos de cada ponto 

j na AGM. Estes serão os seus L,[j] filhos, agrupados na lista L, a partir da posição 

Lb[j] na lista Lb restaurada e o seu pai i na AGM. A partir daqui, a construção 

da árvore inicial com topologia de Steiner pode seguir normalmente através do pro- 

cedimento de Chapeau-Blondeau et al. para inserção de pontos de Steiner, como 

ilustrado na Figura 2. Note que como os três procedimentos acima são lineares e 

cada um gera uma lista de tamanho O(p), temos que tanto a complexidade de tem- 

po quanto de memória alcançam seu valor mínimo O(np) para todo o algoritmo de 

construção da solução inicial, dada uma AGM. 

Uma outra modificação realizada em nossa extensão para o caso n 2 3 do esque- 

ma de relaxação de Chapeau-Blondeau et al. é relacionada à variável op, que nos 

fornece uma distância característica entre os pontos da AGM. No caso plano, esta 

distância foi definida como sendo 

Considere quatro pontos distribuídos em um quadrado unitário. Estes pontos 

podem ser distribuídos uniformemente da seguinte maneira: particione o quadrado 

em quatro sub-regiões quadradas, cada uma possuindo lados de comprimento 112; 

então, posicione cada ponto dado no centro de cada quadrado. As distâncias entre 

pontos vizinhos na AGM correspondente serão todas iguais a 112. Este valor cor- 

responde exatamente a o4 = 4-'l2 = 112 de acordo com a fórmula (3). No caso 

de 16 pontos dados, por exemplo, teríamos 16 quadrados com lado 114, que seria 

a distância entre cada par de pontos vizinhos na AGM, e também igual a a16 de 

acordo com (3). 

Considere agora o caso n = 3. Para distribuir, por exemplo, 8 pontos da manei- 

ra uniforme como fizemos acima em um cubo unitário, devemos particionar o cubo 



em oito cubos menores, com lados de comprimento 112, e posicionar os pontos no 

centro destes cubos. As distâncias entre cada par de pontos na AGM, portanto, 

serão também de 112. Para que o valor de sigma seja igual a esta distância, pode- 

mos redefini-10, usando o valor -113 como expoente de p em (3). Induzindo esse 

raciocínio para dimensões mais altas (o que pode ser feito através de uma represen- 

tação em coordenadas cartesianas n-dimensionais), vemos que uma definição mais 

adequada de o, será 

op r p-'ln) (4) 

que, portanto, passa a ser um valor dependente da dimensão n, e permanecendo 

válido também para o caso n = 2. 

Outra consideração em nossa extensão refere-se à ordem em que os pontos de 

Steiner são tratados em cada iteração completa da heurística. Tal ordem não é men- 

cionada no trabalho de Chapeau-Blondeau et al., embora pareça ter sua importância 

na qualidade da solução obtida. Em nosso trabalho, verificamos experimentalmente 

que uma ordem prefixada de tratamento dos pontos de Steiner parece acrescentar 

um viés que impede que algumas boas soluções sejam alcançadas. Sendo assim, ado- 

tamos uma ordem aleatória de tratamento dos pontos de Steiner, em geral diferente 

a cada iteração. Com isto, houve um aumento muito pequeno, e linear, no tempo 

de UCP exigido, mas com um ganho apreciável na qualidade das soluções obtidas. 

De acordo com os processos apresentados na extensão acima, temos então um 

algoritmo que em uma dimensão n não prefixada, e dada uma AGM, é desenvolvido 

em complexidade O(np) de tempo e de memória. 

Implementaçáo da heurística estendida 

Desenvolvemos um código C para a extensão desenvolvida acima. Seguindo os 

autores do esquema de relaxação no caso plano, mantivemos o mesmo esquema de 

400 iterações, com os parâmetros T e X sendo reduzidos segundo a mesma prescrição. 

Para construir a AGM usamos uma versão para n 2 2 do algoritmo de Prim [49], com 



complexidade O(np2), sendo esta, portanto, a complexidade da heurística completa 

implementada. Por ser esta uma heurística muito rápida, pudemos realizar, no 

decorrer do desenvolvimento do programa, um número da ordem de 107 testes. Os 

resultados principais são apresentados a seguir. 

Resultados comput acionais 

Aplicamos o esquema de relaxação estendido a várias configurações de pontos 

dados, distribuídos aleatoriamente em um hipercubo unitário. Alguns resultados 

estão listados na  Tabela 3, que apresenta valores médios da razão de Steiner p 

obtidos para 105-a problemas com p = 10a pontos dados, onde a é um expoente 

inteiro variando de 1 a 4. Os resultados são apresentados para dimensões 3,4,5 e 

10. Os tempos de UCP são apresentados em segundos, obtidos através da  função 

rusage[user] do compilador C ,  e consideram o tempo médio de resolução, incluindo 

a construção das AGMs, para cada conjunto de problemas. Todos os resultados de 

tempo para esta heurística, e também para as outras heurísticas que desenvolvemos, 

apresentadas nesta tese, são referentes a uma estação de trabalho Sun Ultra 1. Os 

desvios padrão são também apresentados para cada conjunto. Os resultados foram 

obtidos com parâmetros iniciais T = 0,180, e X = 0,120,. 

A Tabela 3 nos mostra alguns aspectos interessantes. Por exemplo, o valor médio 

de p parece decrescer com o aumento da dimensão n. De fato, temos verificado que 

esta tendência continua mesmo para dimensões muito altas. Experimentando 10 

configurações de 100 pontos dados em cada uma das dimensões 50, 100 e 1.000, a 

heurística estendida obteve razões de Steiner médias 0,775727, 0,748003 e 0,702645, 

respectivamente, apresentando dispersões reduzidas (DP < 0,005) nos três casos. 

Esta redução do valor de p com o aumento da dimensão n está de acordo com as 

conjecturas sobre o ínfimo p, comentadas no Capítulo 2 desta tese. Ao que parece, 

uma possível redução do valor do ínfimo, com o aumento da dimensão n,  encontra 

apoio nesta redução gradativa do valor médio de p, evidenciada por esses e outros 

resultados que temos obtido. 



P 
10 

(10.000 pbs.) 

100 
(1.000 pbs.) 

1.000 
(100 pbs.) 

(10 pbs.) 

Tabela 3: Valores médios de p, desvios padrão (DP) e tempos médios de UCP 
em segundos (tempo UCP) obtidos pela heurística estendida para vários conjuntos 
de pontos dados distribuídos aleatoriamente em hipercubos unitários. Para cada 
dimensão foram testados conjuntos de 105-a problemas com 10a pontos, onde a é 
um expoente inteiro, variando de 1 a 4. 

p médio 
DP 

tempo UCP 
p médio 

DP 
tempo UCP 

p médio 
D P  

tempo UCP 
p médio 

D P  
tempoUCP 

Com relação à qualidade das soluções obtidas, podemos notar que o valor médio 

de p tende a ser maior quanto maior for o número p de pontos dados na distri- 

buição. Além disso, o aumento é tanto maior quanto maior for a dimensão consi- 

derada. Acreditamos que isso não signifique necessariamente que a heurística perca 

sua qualidade de maneira significativa em dimensões maiores ou para distribuições 

com maiores quantidades de pontos dados. Antes, nos parece que a velocidade de 

decréscimo com n do valor médio da razão de Steiner ótima é que pode ser, de fato, 

mais alta para distribuições com valores mais reduzidos de p. Entretanto, este é um 

comportamento a ser melhor averiguado em trabalhos futuros. 

3 
0,951522 
0,017663 

0,0638 
0,953682 
0,005476 

0,854 
0,953672 
0,001482 

10,2 
0,954098 
0,000472 

285 

Com relação aos tempos de computação, verificamos que a heurística é muito 

rápida, sendo capaz, por exemplo, de resolver problemas de até 10.000 pontos dados, 

em média, em pouco menos de 5 minutos, em dimensão 3, e em pouco mais de 10 

minutos, em dimensão 10. Removendo os tempos esperados de obtenção da AGM 

dos tempos médios reportados acima para a heurística, obtemos a Tabela 4 (obs: 



consideraremos como tempos esperados aqueles informados na Tabela 2; tais tempos 

referem-se a dados de entrada diferentes). 

Tabela 4: Tempos médios de UCP, em segundos, necessários para realizar a relaxação 
estendida, descontando-se os tempos médios esperados de cálculo da AGM. 

De fato, podemos perceber nos dados da Tabela 4 uma tendência aproximada- 

mente linear de crescimento no tempo de computação, em relação tanto a p quanto 

a n. Podemos, no entanto, perceber uma certa tendência do algoritmo de tratar 

os problemas de 10 pontos de maneira mais rápida do que seria de se supor pela 

linearidade apresentada para os problemas com p = 100 a p = 10000. Este é um 

comportamento a ser ainda averiguado, mas uma possível causa para este privilégio 

das distribuições de 10 pontos é terem sido justamente estas as distribuições testadas, 

por exemplo, para a escolha de parâmetros, quando da  construção e desenvolvimento 

do algoritmo. 

Um outro aspecto interessante refere-se à análise dos desvios padrão obtidos 

na Tabela 3. Observe que são todos relativamente reduzidos. Além disso, essa 

redução é tanto maior quanto maior for o númerop de pontos dados nas distribuições. 

Caso este seja um comportamento típico também para soluções ótimas, temos uma 

evidência a mais de uma possível correlação do PSE com a estrutura espacial de 

proteínas. Isto porque várias classes de proteínas parecem apresentar razões de 

Steiner tipicamente acima de 0,990 1561. Poder-se-ia pensar que não há razão para 

se considerar que tais proteínas sejam estruturas especiais no contexto do PSE. 

Razões de Steiner de magnitude 0,990 poderiam ser relativamente fáceis de serem 

encontradas, principalmente quando se leva em conta, pelos dados da  tabela acima, 

por exemplo, que em n = 3 tais razões são em média relativamente próximas a 0,950, 



que é um valor não tão distante de 0,990. Entretanto, considerando que as proteínas 

em questão eram compostas por mais de uma centena de átomos, e que o desvio 

padrão nesta faixa, de acordo com a tabela acima, é de cerca de 0,005, com p médio 

aproximadamente 0,955, temos que o valor 0,990 está a cerca de 7 desvios padrão 

acima de seu valor esperado, podendo já ser caracterizado como um valor raro. Além 

disso, caso os valores de p de fato se apresentem segundo uma distribuição normal 

para os valores médios e os desvios padrão fornecidos (ver Capítulo 3), temos que a 

chance de se encontrar um valor p = 0,990 é ainda mais reduzida. 

Testamos, também, os conjuntos de configurações em n = 3 para os quais co- 

nhecemos o valor ótimo através do algoritmo de Smith. Não obtivemos nenhuma 

solução ótima nestes testes. No entanto, valores bastante próximos do valor ótimo 

de p foram obtidos, e de maneira extremamente rápida. Por exemplo, para o con- 

junto com 1.000 distribuições de 10 pontos dados, o algoritmo exato forneceu um 

valor médio p = 0,946758 (DP = 0,017531), em um tempo total de cerca de 12 

horas de UCP. A heurística estendida obteve um valor médio p = 0,951185 (DP = 

0.018012), um valor a cerca de 0,47% do valor ótimo médio, mas exigindo um tempo 

total de apenas 73 segundos de UCP. Apesar de não termos obtido nenhum valor 

ótimo, obtivemos 461 resultados distantes até 0,01% do ótimo, 831 resultados até 

1% do ótimo, e todos os 1.000 resultados a no máximo 4,87% do ótimo. 

4.2.3 Um algoritmo Multi-Start 

A heurística apresentada acima, como vemos, é bastante rápida e fornece resultados 

que podem ser considerados bons, apesar de dificilmente apresentar soluções ótimas. 

Entretanto, temos buscado realizar melhorias neste algoritmo, no sentido de alcançar 

soluções de qualidade ainda maior, embora em detrimento de sua rapidez. Sendo 

este um algoritmo muito rápido e não determinístico, uma estratégia adequada de 

melhoria da  qualidade é a aplicação de uma técnica multi-start, ou seja, múltiplas 

reiniciações do algoritmo com sementes diferentes da  função geradora de números 



aleatórios. 

Resultados recentes que temos obtido têm mostrado que esta estratégia funciona 

muito bem, sendo o principal motivo pelo qual acreditamos poder conseguir soluções 

exatas para o PSE, mesmo para configurações de centenas e, talvez, milhares de 

pontos dados. 

Em nossa implementação deste método, levamos em consideração também a 

construção da  árvore inicial, que não é necessariamente única. Como podemos ver 

através da Figura 2, o ponto dado em questão, quando da conclusão do processo 

local de construção da  árvore, se encontra conectado ao ponto de Steiner que se liga 

à aresta voltada verticalmente para cima, já que esta corresponde ao último vizinho 

tratado. Entretanto, o último vizinho tratado poderia corresponder a qualquer das 

outras três arestas, o que implicaria em uma árvore topologicamente diferente, que 

poderia levar a uma solução eventualmente melhor. Dessa forma, em nosso algoritmo 

multz-start, utilizamos uma ordem aleatória de tratamento dos filhos de cada ponto 

da AGM durante a fase de construção. Portanto, a cada nova iniciação do algoritmo, 

teremos a contrução de uma árvore inicial, em geral diferente, o que pode levar a 

soluções potencialmente melhores, como de fato temos observado. 

Como um exemplo da  performance do algoritmo multi-start, podemos voltar 

ao mesmo conjunto de 1.000 distribuições de 10 pontos dados em n = 3 acima. 

Realizando-se um total de 500 iniciações da relaxação estendida, obtivemos uma 

razão média p = 0,947964 (DP = 0,017645), um valor a cerca de 0,13% do valor 

ótimo médio, em um tempo total de UCP de aproximadamente 10 horas. Foram 

encontradas 851 soluções a até 0,01% do valor ótimo, 955 soluções a até 1% do 

ótimo e todas as 1.000 soluções novamente a até 4,87% do ótimo. Para este caso 

de distribuições de 10 pontos dados, o ganho em termos de tempo, com relação 

ao algoritmo exato, é ainda muito pequeno. Porém, já para distribuições de 11 

pontos, o ganho passa a ser substancialmente maior, como veremos mais à frente. 

Por outro lado, desta vez encontramos 2 valores ótimos de p, o que também é ainda 



muito pouco mas que pode ser melhorado, por exemplo, através da hibridização com 

outras heurísticas, tais como as que apresentaremos no prosseguimento desta tese. 

Outros resultados, tanto relacionados ao esquema de relaxação estendido simples 

quanto à sua versão multi-start, serão posteriormente apresentados para comparação 

de desempenhos. A seguir, apresentaremos outras abordagens heurísticas para o 

PSE que, apesar de serem mais demoradas do que o esquema de relaxação estendido, 

apresentam outras possibilidades de se obter soluções de boa qualidade, alcançando- 

se o ótimo em um grande número de casos. Começaremos apresentando, na próxima 

seção, uma busca local para topologias de Steiner cheias, para a qual aplicamos uma 

busca tabu. 

4.3 Uma Busca Tabu para o Problema de Steiner Euclidiano 

Apresentaremos nesta seção uma abordagem heurística para o PSE, que consiste no 

desenvolvimento de uma busca local de topologias de Steiner cheias, a partir da qual 

uma busca Tabu é desenvolvida [44, 34, 451. 

4.3.1 Busca Local 

Heurísticas de busca local são frequentemente utilizadas em problemas de otimi- 

zação combinatória. Dada uma solução inicial S = So, em geral ruim, uma busca 

por soluções melhores é realizada dentro de uma vizinhança N(S)  bem definida. 

Encontrada uma solução SI E N(S) melhor que a solução atual S, faz-se S t S' 

e reinicia-se a busca, agora dentro de uma nova vizinhança N(S). Esse esquema 

de busca prossegue até que não se encontre mais nenhuma solução S melhor que 

a solução atual S na vizinhança N(S). A solução S encontrada ao fim de todo o 

processo, em geral, não é uma solução ótima S*, mas pode ser bastante próxima 

desta. 

Nossa busca local parte de uma topologia de Steiner cheia dada. A partir desta, 

queremos encontrar outras topologias de Steiner cheias. Introduziremos algumas 



definições [34, 451. 

Arestas livres 

Uma aresta livre é uma aresta de uma topologia de Steiner cheia, em que ambos os 

extremos são pontos de Steiner. 

Árvore d e  Steiner livre 

A árvore de Steiner livre é a subárvore da topologia de Steiner cheia, formada por 

todas as arestas livres (Figura 5). 

topologia de Steiner cheia árvore livre 

Figura 5: Exemplo de uma topologia de Steiner cheia e sua árvore de Steiner livre 
correspondente. 

Consideraremos apenas topologias de Steiner cheias que possam ser obtidas da  

topologia de Steiner cheia dada, mantendo-se inalteradas as arestas que conectam 

pontos dados a pontos de Steiner, ou seja, podemos trocar apenas arestas livres, 

como no exemplo da Figura 6. 

Assim, dada uma topologia de Steiner cheia, definiremos sua vizinhança como o 

conjunto de todas as topologias cheias que podem ser obtidas pela troca de um par 

qualquer de arestas livres na  topologia dada. 

É fácil ver que apenas as trocas de arestas livres não-adjacentes é que levarão 

a topologias de Steiner cheias diferentes. Além disso, cada par de arestas livres 



Figura 6: Exemplo de uma troca de arestas livres em uma topologia de Steiner cheia 
dada, originando uma nova topologia de Steiner cheia. 

não-adjacentes escolhidas para a troca dará origem a apenas uma única topologia 

de Steiner cheia nova, pois uma vez que as arestas tenham sido desconectadas, 

só haverá uma única possibilidade de reconexão sem a criação de sub-topologias 

desconectadas entre si. 

O número total de topologias vizinhas a uma dada topologia de Steiner cheia é 

da ordem de p2. Dependendo do tamanho da  topologia de Steiner cheia, não será 

possível considerar todas a p2 vizinhas. Assim, reduziremos nossa pesquisa a apenas 

um subconjunto da vizinhança da  árvore livre. Para tanto, introduziremos uma raiz 

e um raio para a árvore de Steiner livre. Uma vez que um ponto de Steiner da  árvore 

tenha sido escolhido como raiz, já podemos orientar as arestas desta árvore através 

de caminhos diretos da  raiz para todos os outros pontos, definindo assim uma ordem 

parcial na árvore. 

A raiz divide a árvore orientada em no máximo três regiões, de acordo com o 

número de arestas que saem da raiz, limitadas pelo raio. Trocas são realizadas entre 

pares de arestas livres dentro de uma mesma região da árvore. Dizemos que duas 

arestas livres estão em uma mesma região da árvore orientada, se no mínimo um dos 

dois extremos de cada aresta possui um ancestral em comum que não seja a raiz. A 

busca local é, então, conduzida dentro de cada uma destas regiões. 



Para implementar a busca local, utilizamos o programa numérico de W. Smith, 

o qual calcula árvores de Steiner mínimas através da minimização de um grande 

número de topologias cheias. No entanto, fizemos algumas adaptações, para que 

fossem otimizadas apenas topologias cheias dadas. O raio de busca foi fixado em 3, 

e uma raiz principal foi escolhida aleatoriamente a cada iteração da busca. A partir 

dessa raiz principal, e dentro de uma mesma iteração, novas raízes foram fixadas, 

espaçadas regularmente por uma distância de [p/3] arestas, de forma a não haver 

concentração excessiva em uma única parte de toda árvore. 

Os resultados não foram muito bons, apresentando soluções com razões de Steiner 

tipicamente acima de p = 1. Além do comportamento já esperado das buscas locais, 

que caem rapidamente em um mínimo local, temos mais duas explicações para este 

mau resultado. 

Primeiramente, estamos trabalhando com uma vizinhança que é, na verdade, 

restrita. Em geral, a troca de pares de arestas livres não nos permitirá alcançar a 

topologia ótima. Por exemplo, se dois pontos dados x1 e x2 são adjacentes ao mesmo 

ponto de Steiner S, tais pontos permanecerão adjacentes a S todo o tempo. Se x1 

e x2 não forem adjacentes a um mesmo ponto na topologia ótima, trocas de arestas 

livres não poderão conduzir a solução corrente para a solução ótima. 

Em segundo, quando se realiza a otimização de uma topologia de Steiner pré- 

especificada, é comum a obtenção de pontos de Steiner situados em uma mesma 

posição na árvore solução, descrevendo um padrão de arestas cruzadas. Usualmente, 

esta é uma indicação de um vínculo da topologia dada, que impede que os pontos 

de Steiner alcancem suas posições corretas, dando origem a soluções ruins. 

Para solucionar estes problemas, desenvolvemos uma busca tabu. Suas principais 

características e alguns resultados preliminares são apresentados a seguir. 



4.3.2 Busca Tabu 

A busca tabu é uma metaheurística que possibilita a continuação da busca, além 

do primeiro mínimo local, usando uma lista de soluções proibidas, para evitar o 

retorno da pesquisa a um mínimo local já visitado (ver [17] para detalhes). A busca 

tabu também nos possibilita introduzir um mecanismo de diversificação para tentar 

compensar algumas das restrições da vizinhança que definimos. Tal mecanismo é 

baseado no esquema de relaxação estendido que apresentamos anteriormente. 

Em nossa implementação da busca tabu, um movimento é a troca de duas arestas 

livres na  solução corrente para alcançar a melhor solução vizinha. Se o melhor 

vizinho possui razão de Steiner p maior que a corrente, então o inverso do movimento 

corrente é armazenado em uma lista tabu de tamanho Tmaxsize.  

A diversificação é realizada da seguinte maneira: após um certo número Tdiver 

de iterações, sem redução do melhor valor de p, procure pares de pontos de Stei- 

ner adjacentes, localizados na  mesma posição na árvore ou próximos um do outro, 

dentro de uma distância máxima Tmaxdist .  Então, troque arestas, não necessa- 

riamente arestas livres, escolhidas de acordo com o mecanismo de comparação de 

forças usado no esquema de relaxação descrito anteriormente. Tal mecanismo leva 

a novas topologias que não podem ser alcançadas apenas trocando-se arestas livres. 

Depois de um número Tmaxiter > Tdiver de iterações sem redução do melhor valor 

de p, a busca termina. 

Usamos o melhor valor de p como critério de aspiração, ou seja, um movimento 

proibido será aceito, desde que leve a uma solução com valor p melhor que o melhor 

valor encontrado até então. Uma intensificação da busca em uma dada região ocorre 

apenas quando a diversificação falha, ou seja, quando a topologia corrente não é 

modificada durante a diversificação. 

No estágio atual de nossa implementação, a qualidade da  melhor solução encon- 

trada depende da  escolha da topologia inicial. Boas topologias iniciais podem ser 



obtidas a partir do mesmo procedimento de inserção de pontos de Steiner na  AGM, 

utilizado anteriormente no esquema estendido de relaxação. 

Alguns Resultados 

Alguns resultados preliminares foram obtidos para conjuntos de pontos dados 

distribuídos aleatoriamente em hipercubos unitários. A Tabela 5 contém alguns 

destes resultados, relacionados a quatro distribuições de 30 pontos dados, um para 

cada dimensão n = 3,4,5 e 10, e parâmetros Tmaxsixe = 10, Tmaxiter = 60, 

Tdiver = 20 e Tmaxdist  = 0,1. Incluímos, para comparação, as soluções obtidas 

pelo esquema estendido de relaxação. 

Heurística 

I 
Tabu: árvore inicial 

aleatória 

Tabu: árvore inicial 
derivada da AGM 

Relaxação estendida 

p inicial 
p final 

iterações 
tempo UCP 

p inicial 
p final 

it eiações 
tempo UCP 

p final 
tempo UCP 

Tabela 5: Valores de p obtidos pela busca tabu para árvores iniciais aleatórias e 
derivadas da AGM, e pelo esquema estendido de relaxação. Os parâmetros para a 
busca tabu são Tmaxsixe = 10, Tmaxiter = 60, Tdiver = 20 e Tmaxdist  = 0,1. 
O número total de iterações é apresentado para cada conjunto. Tempos de UCP 
são apresentados em segundos. Para cada dimensão n = 3,4 ,5  e 10 foi testada uma 
distribuição de 30 pontos dados. 

Como vemos na Tabela 5, os tempos de computação e os valores de p obtidos com 

soluções iniciais derivadas da AGM são muito melhores do que aqueles obtidos com 

soluções iniciais aleatórias. Contudo, comparando os tempos de computação dos 

melhores resultados obtidos pela busca tabu com aqueles da relaxação estendida, 



podemos ver claramente a supremacia desta última heurística. Apesar disso, os 

valores de p às vezes são melhores, quando obtidos pela busca tabu. 

Aqui também podemos perceber a mesma tendência de redução do valor de p, 

à medida que a dimensão n aumenta, como já haviamos observado para outros 

resultados da relaxação estendida. 

Também aplicamos a busca tabu aos 1.000 problemas de 10 pontos em dimensão 

n = 3 para os quais conhecemos os valores ótimos de p. O valor médio obtido para 

a razão de Steiner foi p = 0,957394 (DP = 0,017954) e o tempo total de UCP foi 

de cerca de 6 horas. Apesar do valor relativamente alto da razão de Steiner média, 

mais alto que aquele de 0,951185 obtido com a relaxação estendida, conseguimos 

alcançar o valor ótimo em 228 casos, estando o pior resultado a 7 , l %  do ótimo. 

Com relação a esta busca tabu, há muito ainda por ser feito, podendo ser melho- 

rada de diversas maneiras, seja através de uma necessária calibração de parâmetros, 

seja pelo aperfeiçoamento dos mecanismos de diversificação e principalmente de 

intensificação ou pela utilização de soluções obtidas pela relaxação estendida e outros 

mecanismos de hibridização, etc. Por outro lado, a própria busca local pode ser 

melhorada, por exemplo, sendo estendida a uma vizinhança menos restrita. Além 

disso, pode ser adaptada a outras metaheurísticas. De todo modo, tal como se 

apresenta, esta é uma heurística que se mostra capaz de conduzir a busca por soluções 

do PSE um pouco além do que foi previamente alcançado com a relaxação estendida, 

ao menos para as configurações de poucos pontos, encontrando-se muitas soluções 

ótimas. 

Na próxima seção apresentaremos outras heurísticas que também são propostas 

como novas possíveis abordagens para o PSE e que encontram um número consi- 

derável de soluções ótimas dentre os problemas testados. Tais heurísticas baseiam-se 

nos vetores topologia de Smith. 



4.4 Heurísticas Baseadas nos Vetores Topologia de Smith 

Abordagens heurísticas para o PSE também podem ser desenvolvidas a partir dos 

vetores topologia usados no algoritmo exato de Smith [52]. Apresentaremos aqui 

duas heurísticas que os utilizam de diferentes maneiras. A primeira é um algoritmo 

genético simples, que os trata como cromossomos; a segunda é, na verdade, uma bus- 

ca local sobre tais vetores, aplicada no contexto de uma metaheurística desenvolvida 

recentemente, chamada Otimixação Microcanônica. 

4.4.1 Um Algoritmo Genético Simples 

Algoritmos genéticos (AGs) são procedimentos adaptativos que simulam a evolução 

de uma população de indivíduos, cada um representando uma possível solução de 

um dado problema de otimização. Cada indivíduo é caracterizado por um cromos- 

somo que codifica suas características relevantes ao problema. A população evolui 

iterativamente através de processos de seleção dos indivíduos mais bem adaptados, 

ou seja, as melhores soluções, segundo uma dada função objetivo. Estes indivíduos 

têm seus cromossomos combinados de forma que se possa obter novas gerações de in- 

divíduos cada vez mais aptos. Para se induzir maior diversidade entre os indivíduos, 

são utilizados, também, mecanismos de mutação. Ao fim de todo o processo, o me- 

lhor indivíduo encontrado corresponderá a uma solução heurística para o problema. 

Para detalhes, ver [18, 581. 

Como uma outra abordagem heurística para o PSE em n > 3, nossa idéia central 

é considerar os vetores topologia de Smith como os cromossomos no contexto de um 

algoritmo genético (AG) [42]. Implementamos uma versão inicial deste AG, cujas 

principais caracteríticas são: 

a população é constituída por um número fixo Pop-sixe de indivíduos (vetores 

topologia) ; 

a função objetivo é a razão de Steiner p, obtida para cada novo vetor topologia, 



pela aplicação do processo de minimização do algoritmo de Smith; 

o a população inicial possui MST-derived indivíduos construídos pela inserção de 

pontos na AGM; os indivíduos restantes da população inicial são construídos 

aleatoriamente; usualmente, MST-derived # O faz com que o AG convirja 

rapidamente para uma configuração com razão de Steiner p bastante reduzida, 

mas também implica em uma menor diversidade da população corrente, o que 

algumas vezes implica em uma convergência rápida demais, sem que a solução 

ótima possa ser encontrada; 

o a seleção do conjunto de indivíduos mais aptos ao cruzamento é realizada 

através de torneios de 3 indivíduos, escolhidos aleatoriamente e comparados 

segundo suas respectivas razões de Steiner, com uma maior aptidão correspon- 

dendo a um menor valor de p; 

o cada par de indivíduos, escolhidos aleatoriamente dentre aqueles já seleciona- 

dos para reprodução, tem probabilidade de reprodução Reproductzon-rate; na 

reprodução, utiliza-se crossover de dois pontos, ou seja, os cromossomos (ve- 

tores topologia) de dois indivíduos têm suas componentes permutadas dentro 

de um intervalo que vai da componente i 2 1 até a componente j tal que 

i < j 5 p - 3, com i e j escolhidos arbitrariamente; caso não haja repro- 

dução do par de indivíduos escolhidos, estes passam diretamente para a nova 

população, que ainda será submetida ao processo de mutação; 

o cada componente cromossomial i possui uma mesma probabilidade de mu- 

tação Mutation-rate; quando uma mutação ocorre, o novo valor da compo- 

nente cromossomial i será um inteiro escolhido aleatoriamente no intervalo 

15 ai 5 2 i f 1 ;  

o a melhor solução é mantida na população corrente (estratégia elitista); 

o cópias múltiplas de um mesmo cromossomo, ou cromossomos que já foram rni- 

nimixados, podem ocorrer na população; para evitar minimizações repetitivas 



de um mesmo cromossomo, acrescentamos alguns mecanismos de identificação 

de cromossomos já recentemente minimizados; 

0 o algoritmo termina após Max-iter gerações (iterações completas) sem melhora 

da melhor solução já encontrada. 

Esperamos que estas características possam ser melhoradas, pois foram desen- 

volvidas com base apenas em experimentos computacionais iniciais, no contexto de 

um AG sem sofisticações. Apesar disso, temos obtido alguns resultados que sugerem 

que abordagens do PSE por AGs deste tipo podem ser promissoras. 

Alguns Resultados 

Desenvolvemos um código C para o AG acima. Os valores escolhidos para os 

parâmetros foram Pop-sixe = 50, Mst-derived = 1, Reproduction-rate = 0.7, Mutati- 

on-rate = 0.01 e Max-iter = 50. Também aqui testamos milhares de distribuições em 

dimensão n = 3. Para o conjunto padrão de 1.000 problemas de p = 10 pontos da- 

dos, para o qual conhecemos os valores ótimos de p, obtivemos uma razão de Steiner 

de 0,948360 (DP = 0,018003), em um tempo de UCP total de aproximadamente 11 

horas, o que não é muito bom, se comparado com os resultados do algoritmo de força 

bruta de Smith, que encontra as soluções exatas em cerca de 12 horas. Entretanto, 

para configurações já de 11 pontos, os tempos obtidos pelo AG costumam ser quase 

cinco vezes menor que o algoritmo exato. Por outro lado, dentre os 1.000 problemas 

acima, o AG encontrou um número de 766 soluções exatas, uma porcentagem de 

76,6% que se reduz apenas um pouco para problemas de 11 pontos. Ainda no caso 

p = 10, também foram encontradas 939 soluções com razão de Steiner a até 1% 

do ótimo e todas as 1.000 soluções a até 3,60% do ótimo. Em média, as razões de 

Steiner estavam a 0,17% do valor ótimo. Mais à frente, veremos outros resultados 

que nos permitem uma análise mais completa. 



4.4.2 Uma Busca Local Baseada nos Vetores Topologia de Smith 

Os vetores topologia também são adequados para serem usados com outras classes 

de metaheurísticas, uma vez que não é difícil definir diferentes tipos de vizinhanças 

para estes vetores, de forma a desenvolver buscas locais. 

Aqui consideraremos uma estrutura de vizinhança simples, definida da seguinte 

maneira: dado um vetor topologia a, seus vizinhos serão os vetores topologia a' que 

puderem ser obtidos a partir da troca de apenas uma das p - 3 componentes de a. 

Assim, uma busca local pode ser definida como segue. Dado um vetor topologia 

iniciallcorrente s, relacionado a uma solução S do PSE, com custo p, escolha ale- 

atoriamente uma componente i e um novo valor si para criar um vetor vizinho s'. 

Realize um processo de minimização sobre s', no nosso caso, o processo de minimi- 

zação de Smith, para obter S e p'. Se p' < p, então faça si +- si (um movimento), 

S t S' e p t p', e reinicie a busca. Senão, tente outra vez com um vetor s' dife- 

rente. Após um certo número de tentativas sem melhora da solução corrente, pare a 

busca. A solução corrente S será considerada um mínimo local na  região de busca. 

Esta busca local é bastante simples e pode ser redefinida e sofisticada de diversas 

maneiras, mas já funciona bem. Alternativamente, pode-se também realizar uma 

busca mais agressiva, escolhendo-se o melhor dentre um número previamente fixado 

de vizinhos, em cada iteração, como a próxima solução candidata a mínimo local, o 

que também funciona, segundo alguns testes que realizamos. Entretanto, seja agres- 

siva ou não-agressiva, a busca local simples acima já é suficiente para nos permitir 

usar os vetores topologia de Smith em uma variedade de metaheurísticas. A seguir, 

apresentaremos uma aplicação desta busca no contexto de uma nova metaheurística, 

a Otimização Mzcrocanônica. 



4.4.3 Otimizaçáo Microcanônica Aplicada ao PSE 

O algoritmo de otimização microcanônica (pO) [60, 27, 281, tal como o chamado 

simulated annealing [25], é uma abordagem baseada na Física Estatística para resol- 

ver problemas gerais de otimização. Entretanto, o algoritmo de simulated annealing 

utiliza a temperatura como um parâmetro de controle, funcionando no contexto do 

chamado canonical ensemble, que representa um sistema físico evoluindo em conta- 

to térmico com um reservatório a uma temperatura T. Já no algoritmo p 0 ,  o que 

temos é uma simulação da evolução de um sistema físico, isolado termicamente, e 

em equilíbrio em uma dada energia interna, trabalhando, portanto, no chamado en- 

semble microcanônico [19]. 

Descrição do Algoritmo p 0  

O algoritmo pO parte de uma solução inicial arbitrária, um estado com ener- 

gia E (o custo da solução), e aplica alternadamente dois procedimentos principais, 

chamados iniciação e sampling, até que o sistema se estabilize em um estado de 

baixa energia. A fase de iniciação realiza uma busca local, aceitando apenas so- 

luções melhores que a solução corrente, ou escolhendo a primeira melhor (busca não 

agressiva) ou selecionando a melhor dentre um dado número de soluções vizinhas 

(busca agressiva). Esta fase termina quando o sistema alcança um estado de energia 

local mínima Es. 

Na fase sampling, o algoritmo tenta escapar do mínimo local, mas mantendo 

sua energia próxima ao valor Es obtido na iniciação. Isto é feito, utilizando-se a 

simulação microcanônica de Creutz [7], que gera amostras de estados de energia 

fixa. Na técnica de Creutz, existe um grau de liberdade chamado demônio, que 

possui uma quantidade variável mas sempre positiva de energia ED. Esta energia 

pode ser trocada com o sistema de forma tal que que o valor Etotal = Es + ED 

é mantido constante. Mudanças locais na configuração do sistema são tentadas, 

sendo aceitas sempre que o demônio puder suportar, mantendo o vínculo ED > 0, 

a diferença de energia -AEs que deve ser adicionada à sua energia ED para que a 



energia total do sistema seja preservada. No algoritmo p0, o limite ED 5 EDMAX é 

também imposto, o que vincula o sistema a evoluir dentro de um intervalo limitado 

de energia. A fase sampling, portanto, gera configurações dentro deste intervalo 

de energia, parando após um certo número dado de iterações. O algoritmo, então, 

continua a partir da nova solução corrente, alternando procedimentos de iniciação 

e sampling até que uma condição de parada seja alcançada. 

Implementaçáo 

Desenvolvemos um código C de um algoritmo pO para o PSE que realiza a busca 

local não agressiva descrita acima [43], em sua fase de iniciação. A solução inicial 

em nossa implementação não é arbitrária, mas construída pela inserção de pontos de 

Steiner na AGM, tal como descrito anteriormente. Como parâmetros do algoritmo 

pO, temos: 

o número máximo de iterações consecutivas sem melhora da  solução corrente 

na  fase de iniciação foi escolhido com sendo MaxInit = 50; 

o número de iterações em cada fase sampling foi fixado em MaxSamp = 25; 

o programa pára após MaxCycles = 5 ciclos das fases de iniciação/sampling 

sem melhora da  melhor solução já encontrada. 

Seguindo 1271, incluímos uma lista de movimentos rejeitados na  fase de iniciação, 

escolhendo o 5" valor mais baixo de energia como o valor tanto da  energia inicial 

EDI do demônio quanto seu valor máximo EDMAX. 

Alguns  Resul tados  

Alguns testes foram feitos para configurações em n = 3. Particularmente, no caso 

das 1.000 distribuições de 10 pontos cujas soluções exatas conhecemos, obtivemos 

um razão de Steiner média de 0,948521 (DP = 0,017828) em um tempo total de 

UCP de cerca de 9,5 horas. Os resultados aqui são bem próximos, em termos de 

qualidade, àqueles do AG desenvolvido anteriormente, mas foram obtidos em um 



tempo um pouco menor. Foram encontradas 773 soluções ótimas, 926 soluções com 

razão de Steiner a até 1% do ótimo e todas as 1.000 soluções a até 3,61% do ótimo. 

Em média, as razões de Steiner estavam a 0,17% do valor ótimo. Também aqui, os 

tempos de computação decrescem bastante para configurações de I1 pontos, como 

veremos na  próxima seção. 

Como dissemos, usamos soluções iniciais derivadas da  AGM, apesar de isto não 

ser necessário para o algoritmo p 0 ,  que prevê soluções iniciais aleatórias. Para efeito 

de comparação, verificamos o desempenho do algoritmo pO para o PSE, também 

partindo de soluções aleatórias. No caso das 1.000 distribuições acima, as soluções 

podem perder muito da  qualidade, tendo sido encontradas razões de Steiner distantes 

mais de 10% de seu valor ótimo (algumas com p > 1).  A razão de Steiner média 

também sofreu um pequeno aumento, passando para 0,952242 (DP = O,O24057), ou 

seja, a 0,58% da  razão ótima média, sendo agora exigido um tempo de UCP maior, 

de cerca de 12 horas. Ainda assim foram encontradas 701 soluções ótimas. 

Na próxima seção veremos mais alguns resultados relacionados a este algoritmo 

pO e às demais heurísticas para o PSE apresentados nesta tese. 

4.5 Resultados Complementares 

A Tabela 6 abaixo apresenta um resumo dos resultados obtidos pelas heurísticas 

apresentadas nesta tese para quatro conjuntos de 1.000 configurações, cada um cor- 

respondendo a distribuições aleatórias de p pontos dados, p = 8,9,10 e 11, em um 

cubo unitário. As heurísticas consideradas são: 1) o esquema de relaxação estendido; 

2) o algoritmo multi-start, com 100 repetições, do esquema de relaxação estendido; 

3) a busca tabu baseada em trocas de arestas livres, com soluções iniciais obtidas 

a partir da  AGM; 4) o algoritmo genético (AG); 5) a otimização microcanônica 

(p0) .  Acrescentamos no alto da  tabela os resultados obtidos pelo algoritmo exato 

de Smith, para efeito de comparação. 

Nesta tabela podemos perceber que, alternativamente ao crescimento explosivo 



Algoritmo 

I 
Exato (Smit h) 

Esquema Estendido 
de Relaxação 

Multi-Start 
100 repetições 

Busca Tabu 

p médio 
DP 

UCP 
p médio 

DP 
UCP 

sol. ótimas 
p médio 

DP 
UCP 

sol. ótimas 
p médio 

DP 
UCP 

sol. ótimas 
p médio 

DP 
UCP 

sol. ótimas 
p médio 

DP 
UCP 

sol. ótimas 

Tabela 6: Valores médios de p, desvios padrão (DP), tempos médios de UCP em 
segundos e número de soluções ótimas obtidas por cada algoritmo para quatro con- 
juntos de distribuições aleatórias de p pontos dados em um cubo unitário (n = 3). 
A cada valor p = 8,9,10 e 11 está associado um conjunto com 1.000 distribuições. 



do tempo de computação do algoritmo exato, as exigências de tempo das heurísticas 

apresentam um crescimento bem mais suave. Vemos, também, que o esquema 

de relaxação fornece soluções em um tempo bem menor que quaisquer das outras 

heurísticas. Entretanto, as demais heurísticas apresentam soluções de melhor quali- 

dade. 

O algoritmo multi-start necessita de uma quantidade de tempo bem maior que 

o esquema estendido de relaxação, já que corresponde a 100 repetições deste, mas 

encontra soluções em média bem mais próximas das soluções ótimas, em alguns ca- 

sos, embora poucos, alcançando o próprio ótimo. Sua utilização passa a apresentar 

vantagem com relação ao algoritmo exato, no que concerne a tempos de computação, 

em média para configurações de p 2 10 pontos. A qualidade das soluções encon- 

tradas pode melhorar ainda mais, se um número maior de repetições for realizado. 

Entretanto, alguns experimentos iniciais que temos realizado parecem indicar que o 

simples aumento do número de repetições não é suficiente para que se encontre um 

número significativamente maior de soluções ótimas (ver resultados referentes a 500 

repetições comentados acima). 

O próximo algoritmo na tabela, a busca tabu, apresenta soluções que são em 

média razoavelmente distantes das soluções ótimas. Os tempos de computação são 

maiores e parecem crescer um pouco mais rapidamente com p do que a versão an- 

terior da heurística multi-start de 100 repetições. Entretanto, o número de soluções 

ótimas é agora significativamente maior. Isto indica um comportamento essencial- 

mente diferente desta heurística com relação às anteriores, algo que pode ser muito 

útil no desenvolvimento de heurísticas híbridas, que combinam as melhores carac- 

terísticas de diferentes heurísticas. Quanto ao desenvolvimento da heurística em si, 

algo a ser melhor estudado são maneiras de torná-la mais robusta, pois apesar de 

apresentar um certo número de soluções ótimas, vemos pelo valor médio de p que o 

número de soluções ruins também é alto. Um primeiro passo neste estudo pode ser 

o ajuste dos parâmetros da busca tabu, assim como o desenvolvimento de mecanis- 

mos adequados de intensificação. Por outro lado, a extensão da busca local a uma 



vizinhança menos restritiva pode ajudar bastante. 

Com relação às heurísticas baseadas nos vetores topologia de Smith, vemos outra 

vez soluções que são em média de boa qualidade e que encontram o ótimo em um 

número considerável de casos, numa proporção correspondente a mais de 70% dos 

4.000 casos acima. Comparando as duas heurísticas AG e p 0 ,  podemos perceber, 

ao menos para os valores de parâmetros considerados, um desempenho ligeiramente 

melhor desta última, que encontra soluções de qualidade quase similar às das soluções 

do AG, mas em um tempo em geral menor e tendendo a crescer mais lentamente 

com p. Estes resultados nos dão indicações notáveis da  maleabilidade dos vetores 

topologia de Smith na  construção de diferentes tipos de heurísticas para o PSE. Por 

outro lado, nos apresentam mais uma aplicação dando suporte ao estabelecimento do 

algoritmo pO como uma boa proposta de abordagem para problemas de otimização 

gerais. 

Finalmente, com relação ao número p de pontos dados que cada heurística está 

apta a tratar dentro de um tempo razoável de computação, temos o esquema esten- 

dido de relaxação e suas versões multi-start como as heurísticas sem dúvida mais 

apropriadas para tratar problemas maiores. Para a busca tabu, temos configurações 

razoáveis sendo encontradas para até 100 pontos dados, mas esses são resultados 

que ainda necessitam de melhor desenvolvimento, especialmente com relação a ajus- 

tes de parâmetros. Este também é o caso das heurísticas AG e p 0 ,  que também 

estão atualmente tendo seus parâmetros ajustados, para evitar que convirjam pre- 

cocemente em soluções razoavelmente distantes do ótimo, nestas configurações com 

mais pontos dados. 

4.6 Comparação com Heuristicas Anteriores 

Nesta seção, realizaremos algumas comparações de desempenho entre as heurísticas 

que desenvolvemos em nosso trabalho e aquelas apresentadas na Seção 4.1. 



4.6.1 Heurís t ica  d e  Lundy  

Como não conhecemos os dados de entrada e nem o comprimento das AGMs utiliza- 

dos por Lundy em [29], não temos como realizar uma comparação de desempenhos 

precisa. O procedimento que usaremos é dividir os comprimentos das soluções for- 

necidas, informados na  Seção 4.1.2, por 20, para reduzir os resultados a uma mesma 

escala e, a seguir, pelos valores esperados do comprimento da AGM para problemas 

de p = 20 e p = 50 pontos dados em hipercubos unitários em dimensões n = 19 e 

n = 49, respectivamente. Tais valores esperados, obtidos testando-se 1.000 proble- 

mas para cada valor de p, são, respectivamente, 25,936543 e 115,428966. 

Na Tabela 7, são informados os melhores valores e os valores médios das razões 

de Steiner correspondentes aos comprimentos obtidos pela heurística de Lundy para 

p = 20 e p = 50 (10 reiniciações para cada conjunto). São informadas, também, 

as razões de Steiner médias, os tempos médios de computação (UCP) em segundos 

e os desvios padrão DP, estes obtidos pela relaxação estendida para conjuntos de 

1.000 problemas de p = 20 pontos dados, em dimensão n = 19, e de p = 50 pontos 

dados, em dimensão n = 49. Tempos médios de computação (UCP) são informados 

em segundos. 

melhor p 
p médio 

DP 
UCP 

melhor p 
p médio 

DP 
UCP 

Lundy 

0,836233 
0,840841 

Relaxação 

Tabela 7: Comparação dos resultados obtidos pela heurística de Lundy e pela rela- 
xação estendida. 

Podemos observar que as razões médias obtidas pela heurística de Lundy são 

maiores do que as obtidas pela relaxação estendida. Para o problema de 20 pontos, 



especialmente, a heurística de Lundy forneceu razão média e melhor razão a cerca 

de 2 e 1,5 desvios padrão, respectivamente, acima da  razão média obtida pela rela- 

xação. Já para o problema de 50 pontos, a melhor razão obtida pela heurística de 

Lundy está a pouco mais de um desvio padrão abaixo da razão média que obtive- 

mos. Tais resultados são bastante inconclusivos, já que os valores reportados por 

Lundy se baseiam em apenas dois problemas, e nos dão somente uma idéia mínima 

acerca dos desempenhos relativos das heurísticas. Uma diferença bem maior entre 

os desempenhos pode ser obtida quando são comparados os tempos de computação. 

Entretanto, por não conhecermos a diferença de velocidade de cálculo entre os res- 

pectivos computadores utilizados, também nada podemos concluir, com segurança, 

por esse critério. 

4.6.2 Heurística de Kalpakis-Ravada-Sherman 

Para a heurística de Kalpakis-Ravada-Sherman (KRS) também não foram fornecidos 

os dados de entrada, mas foram informados os comprimentos de AGMs. Realiza- 

remos, então, apenas uma comparação direta entre os valores médios da  razão de 

Steiner p, apesar de estes terem sido obtidos para conjuntos diferentes de problemas. 

Para os dois conjuntos de 25 e 60 pontos dados, reportados na Seção 4.1.3, vemos 

que a melhor razão de Steiner média obtida foi de 0,96665, referente aos 10 problemas 

aleatórios de 60 pontos. Este é um valor relativamente alto, se comparado com os 

resultados que temos obtido com as heurísticas que desenvolvemos. Por exemplo, as 

razões médias obtidas pelo esquema estendido de relaxação, apresentados na  Tabela 

3 são todas inferiores a 0,955, para configurações de até 10.000 pontos. 

A comparação de tempos de computação é dificultada pela diferença entre os 

equipamentos computacionais utilizados, mas podemos ter ao menos uma boa idéia 

qualitativa da diferença de performance, observando que os tempos médios obtidos 

pela relaxação estendida para p = 100 são em média inferiores a 1 segundo, enquan- 

to a heurística KRS exige em média mais de 100 segundos, em uma computação 



distribuída, para configurações de 60 pontos dados. Por maior que possa ser a di- 

ferença de performance entre os computadores utilizados, acreditamos que tal não 

seja suficiente para explicar a diferença de mais de duas ordens de grandeza nos 

tempos de computação. 

Por outro lado, foi também informado um tempo computacional médio de 0,34 

segundos para configurações de 25 pontos, com parâmetro de controle t = 5 - ver 

Seção 4.1.3, o que já é um resultado de tempo bem mais reduzido. Entretanto, este 

resultado corresponde a soluções com razão de Steiner média PKRS = 0,99028. Este 

pode ser considerado um resultado muito ruim, de acordo com os resultados que 

temos apresentado nesta tese, e também quando se leva em conta que os próprios 

autores encontraram uma razão de Steiner média de 0,96705, para o mesmo conjunto 

de problemas, com parâmetro t = 13. 

Assim sendo, acreditamos que os resultados obtidos pelo esquema estendido de 

relaxação, e também por algumas das outras heurísticas que desenvolvemos, são ao 

menos tipicamente melhores do que os obtidos pela heurística KRS. 

4.6.3 Heurística de MacGregor Smith - Weiss - Patel 

Com relação à heurística de MacGregor Smith et al., SWP, o único conjunto de 

dados de entrada apresentado é uma distribuição especial de 14 pontos dados sobre 

os vértices de tetraedros justapostos. A razão de Steiner fornecida pela heurística 

SWP foi, neste caso, pswp = 0,804496 ... O tempo de computação informado foi de 

31 segundos, porém não houve nenhuma especificação do tipo de computador usado. 

Usamos o algoritmo de Smith para encontrar a solução ótima para esta distri- 

buição especial, encontrando uma razão otima p = 0,804669 em aproximadamente 

39 horas de computação. Como vemos, este valor de p é maior que o apresentado 

pela heurística SWP. Lembramos, porém, que o valor PSWP é apresentado como 

uma média de valores de p para subárvores com sub-AGMs de tamanhos em geral 

diferentes, de forma que valores de p ~ ~ p  abaixo do ótimo podem de fato ocorrer. 



A relaxação estendida não funcionou bem em termos de qualidade para esta dis- 

tribuição, fornecendo uma razão de Steiner p = 0,852668, porém em 0,09 segundo, 

reduzida para 0,844794, após aplicação da versão Multi-Start com até 500 repetições. 

Isto sugere que esta heurística pode não ser apropriada para configurações especiais, 

mas isso não é necessariamente verdadeiro. Observamos em nossos experimentos 

que tanto o algoritmo genético, AG, quanto a otimização microcanônica, p 0 ,  con- 

seguem alcançar a razão de Steiner ótima em 130 e 190 segundos, respectivamente, 

com parâmetros de controle um pouco alterados, desde que as soluções iniciais en- 

volvidas não sejam derivadas da  AGM. Uma explicação para este fato observado é 

que configurações com muitos pontos igualmente espaçados podem apresentar mui- 

tas AGMs diferentes, e nem sempre a AGM escolhida é adequada para se construir 

uma boa solução inicial. Dessa forma, uma possível melhora em algoritmos como a 

relaxação estendida acima, que também parte de uma solução inicial obtida a partir 

de uma AGM, é a utilização de soluções iniciais mais adequadas. Entretanto, este é 

um estudo ainda a ser desenvolvido. 

Como vemos acima, a heurística SWP parece apresentar bons resultados, possi- 

velmente em um tempo mais curto que os algoritmos AG e pO que desenvolvemos. 

Entretanto, ressaltamos aqui o fato de que não foram apresentados resultados para 

distribuições gerais de pontos. As heurísticas que construímos, por outro lado, são 

todas adequadas para distribuições gerais, funcionando também, ao menos a con- 

tento, para distribuições especiais. Além disso, acreditamos que seus desempenhos 

podem ser bastante melhorados, especialmente tornando mais robusta a relaxação 

estendida através do uso de soluções iniciais mais adequadas. 

4.6.4 Heurísticas de Pereira et al. 

A comparação com as heurísticas de Pereira et al. pode ser realizada de forma direta, 

já que os dados de entrada estão disponibilizados em [46]. Além de muito rápidas, 

estas heurísticas também funcionam para distribuições gerais de pontos dados. 



Compararemos aqui apenas resultados do Algoritmo Melhorado (AM), que forne- 

ce valores com melhor qualidade que o Algoritmo Básico, com apenas um acréscimo 

aproximadamente linear de cerca de 20% de tempo computacional, e do algoritmo 

usando Grafos de Gabriel, AGG, que apresenta os resultados de melhor qualidade 

dentre as três heurísticas apresentadas por Pereira [46], embora com demanda de 

tempo bem maior. Comparamos tais resultados com os que obtivemos, aplicando o 

esquema estendido de relaxação com: (I) a prescrição de 400 iterações para redução 

dos parâmetros T e A, como apresentado acima; e (11) uma prescrição de 100 ite- 

rações em que T e X são reduzidos a uma velocidade quatro vezes maior que o caso 

anterior . 

A Tabela 8 contém alguns resultados principais reportados na  página 68 da 

monografia de Pereira [46]. Referem-se a diversos conjuntos de pontos, cada conjunto 

contendo 15 distribuições de p pontos dados em um cubo. Os valores de p de cada 

conjunto variam desde 10 a até 500 pontos dados. Para cada valor de p e para 

cada uma das heurísticas são apresentados a razão de Steiner média p e o tempo de 

computação médio em segundos. No caso das heurísticas de Pereira et al., os tempos 

de computação referem-se a um computador Pentium 133MHz, 32 Mb de RAM, 

enquanto que aqueles referentes às nossas heurísticas foram obtidos utilizando-se, 

como dissemos, estações de trabalho Sun Ultra 1. Os tempos de computação em 

ambos os casos englobam o tempo de cálculo da AGM. Os resultados de Pereira 

foram originalmente reportados em termos das reduções médias R(%) com relação 

aos comprimentos das AGMs para cada conjunto. Por uniformidade com os nossos, 

convertemos estes resultados para a razão de Steiner média p através da  ,fórmula 

p = 1 - (R(%)/100). 

Podemos observar na Tabela 8 que a Relaxação (I) fornece, em geral, resultados 

de melhor qualidade do que aqueles fornecidos pelas heurísticas AM e AGG. O 

algoritmo AGG apresenta um resultado de qualidade melhor do que o apresentado 

pela Relaxação (I) apenas para o conjunto de distribuições de 40 pontos dados. 

A diferença neste caso é muito pequena, além do que a Relaxação (I) encontra 



11 

W 11 D UCP 
AGG Relaxação (I) Relaxação (11) 

P UCP P UCP P UCP 
0,952909 0,2248 0,949945 0,0773 

Tabela 8: Comparação de performances entre as heurísticas de Pereira - AM e AGG 
- e o esquema estendido de relaxação com prescrições de 400 iterações - Relaxação 
(I) - e de 100 iterações - Relaxação (11) - respectivamente. 

os resultados em um tempo muito inferior e linear em p, com relação aos tempos 

apresentados pela heurística AGG. 

Com relação à heurística AM, a Relaxação (I) apresenta resultados de qualidade 

claramente melhor, mas em um tempo apenas um pouco menor. Esta diferença no 

tempo talvez seja conseqüência apenas da diferença entre equipamentos, compila- 

dores, etc. 

De todo modo, notamos, sem um estudo pormenorizado, que a relaxação esten- 

dida pode ter sua velocidade bastante aumentada, simplesmente divindo-se por 4 

o número de iterações em cada passo nas prescrições de redução dos parâmetros T 

e A. A qualidade das soluções tende a reduzir-se, mas mantendo um nível ainda 

satisfatório, com resultados, em geral, ainda um pouco melhores do que aqueles for- 

necidos pela heurística AM, e em um tempo cerca de 4 vezes menor, como podemos 

ver na tabela acima na  coluna referente à Relaxação (11). 

Acreditamos que um estudo pormenorizado acerca das prescrições de redução 

de T e X pode melhorar bastante a performance da relaxação estendida, tanto em 



termos de qualidade quanto de rapidez. Um outro estudo importante seria a combi- 

nação desta heurística, e de sua versão Multz-Start, com as heurísticas mais precisas 

apresentadas acima e/ou no contexto de possíveis algoritmos exatos a serem desen- 

volvidos. 



5 Conclusões e Extensões 

Apresentamos neste trabalho várias heurísticas para tratamento do problema de 

Steiner Euclidiano em R". Obtivemos alguns bons resultados, o que, esperamos, 

possa vir a significar boas possibilidades no desenvolvimento de algoritmos exatos 

para problemas com muitos pontos. 

Salientamos que, ao contrário do que foi feito em alguns trabalhos anteriores, 

evitamos a utilização de propriedades que parecem ser, na verdade, inerentes ao 

problema no plano. Possivelmente por isso é que tenhamos conseguido resultados 

em geral melhores do que aqueles relatados na literatura até aqui. 

A continuação deste trabalho envolve: 

e testes de parâmetros para as heurísticas; 

análise das soluções encontradas e aperfeiçoamento dos mecanismos utilizados, 

tal como a construção de soluções iniciais mais adequadas, na busca de soluções 

finais melhores e heurísticas mais robustas; 

e extensão da busca local sobre árvores de Steiner livres a uma vizinhança mais 

abrangente; 

aplicação da busca local, e de algumas estruturas de dados já utilizadas no 

trabalho, no contexto de outros métodos heurísticos, tais como GRASP [13], 

busca em vizinhança variável [37], etc; 

e combinação das melhores características das heurísticas, visando ao desenvol- 

viment o de heurísticas híbridas mais potentes; 

a extensão das heurísticas para outras métricas, em variedades riemannianas ou 

outras mais gerais; 

a estudo mais aprofundado da correlação entre o problema de Steiner euclidiano 

e o problema da conformação de proteínas; 



e aplicação das heurísticas desenvolvidas em problemas de determinação de 

árvores evolucionárias. 

Algoritmos exatos podem partir da utilização das heurísticas desenvolvidas no 

presente trabalho e nas extensões acima. Acreditamos que, por sua rapidez e quali- 

dade, o esquema estendido de relaxação possa ser bastante aperfeiçoado, de maneira 

a dar origem a um algoritmo exato, capaz de resolver, em n 2 3, e tal como tem 

sido relatado em n = 2, problemas possivelmente de até 10.000 pontos dados. De 

todo modo, as heurísticas apresentadas e extensões propostas, se configuram como 

abordagens que podem, ao menos, oferecer limites superiores a serem utilizados em 

algoritmos que trabalham com métodos de branch-and-bound, tais como o algoritmo 

de Smith, possivelmente incluindo limites inferiores obtidos através da aplicação da 

formulação dual para o PSE de Maculan et al. [32]. 
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