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Teoria da Computação
Ciência fundamental, assim como Biologia e Fı́sica
Por que alguns problemas são fáceis e outros difı́ceis?
Não estuda quão rápido os computadores são
Astronomia não é o estudo dos telescópios
Estuda a estrutura matemática dos problemas
como a estrutura ajuda a resolver ou impede a tentativa de resolver

O Problema do Milênio
Problema central em Teoria da Computação: P versus NP
Existe pergunta cuja resposta pode ser verificada rapidamente,
mas cuja resposta requer muito tempo para ser encontrada?

setembro 2009

O problema P versus NP: Resolver ou Verificar?
Em 1903, o matemático americano Frank Cole provou que o número

267 - 1 = 147573952589676412927
não é primo exibindo a fatoração 193707721 ⇥ 761838257287.
É simples (embora tedioso se feito manualmente) calcular 267 - 1, calcular
o produto 193707721 ⇥ 761838257287 e verificar que dão o mesmo número.
Já encontrar essa fatoração é difı́cil. Cole disse que ele levou três anos
trabalhando aos domingos.
Resolver ou Verificar? é uma pergunta que vale um milhão de dólares
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Awarded to Dr. Grigoriy Perelman

have the responsibility to preserve the nature, the integrity, and the spirit of this

March 18, 2010. The Clay Mathematics Institute (CMI) announces today that

Please send inquiries regarding the Millennium Prize Problems to

HOME

|

ABOUT CMI

|

prize.

PROGRAMS

Dr. Grigoriy Perelman of St. Petersburg, Russia, is the recipient of the Millennium

|

NEWS & EVENTS

|

AWARDS

|

SCHOLARS

prize.problems@claymath.org.

First Clay Mathematics Institute
Millennium Prize
P vs NP Problem
Announced

Prize for resolution of the Poincaré conjecture. The citation for the award reads:

The Clay Mathematics Institute hereby awards the Millennium Prize for resolution
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O município de Carapebus, por exemplo, liga-se por rodovias
a três outros municípios: Macaé, Conceição de Macabu e Quissamã. Pelo teorema de Euler, o vértice de grau ímpar que representa Carapebus impossibilita um circuito do pavimentador. Entretanto, caso encontremos outro estado onde todas as cidades
tenham grau par, a condição fácil e poderosa de Euler garante
que aquele estado admite um circuito do pavimentador.

nador teria que passar de novo por Angra dos Reis, o que inviabilizaria seu circuito. Note essa obrigatoriedade na figura. Há
outras cidades-gargalo no estado: Cabo Frio, Resende e Campos
dos Goytacazes.
Portanto, o circuito do vacinador é inviável no estado fluminense.

Pavimentando rodovias Considere agora uma campanha

para recuperar a pavimentação das rodovias do estado. Novamente, por restrições de custo, a equipe responsável, saindo da
cidade-sede da campanha, deve realizar um circuito que percorra cada rodovia exatamente uma vez, retornando ao ponto de
partida.
Será que esse circuito pode ser realizado no estado do Rio de
Janeiro?
Note que o circuito do vacinador visita cada cidade do estado
exatamente uma vez, enquanto o do pavimentador percorre cada
rodovia estadual uma só vez. No entanto, é possível que nosso
vacinador tenha deixado de percorrer alguma rodovia do estado;
por sua vez, nosso pavimentador talvez visite uma cidade do estado mais de uma vez. Mas, em nenhum dos dois casos, as regras
das campanhas seriam violadas.
O circuito do vacinador corresponde a uma permutação do
conjunto das cidades do estado, enquanto o circuito do pavimentador corresponde a uma permutação do conjunto das rodovias do
estado. Vale aqui relembrar brevemente o conceito de permutação. Ele indica de quantas maneiras diferentes podemos arranjar
objetos distintos de um conjunto. Por exemplo, as letras A, B e C
podem ser arranjadas assim: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA.
Portanto, teríamos seis permutações, quantidade expressa matematicamente por 3! (lê-se, três fatorial), que representa 3 x 2 x 1.
Tanto no caso da vacinação quanto da pavimentação, procuramos o circuito desejado em um universo enorme, de aproximadamente 92! = 92 x 91 x 90 x ... x 3 x 2 x 1 circuitos possíveis. Esse
é um número enorme, com 143 algarismos.
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É impraticável resolver o problema por meio
de um algoritmo de força bruta que testa cada
uma das permutações candidatas. De fato, se
pudéssemos testar uma permutação a cada bilionésimo de segundo, precisaríamos de mais de
3 x 10125 anos, muito mais que a idade estimada
do universo (1,4 x 1010 anos).

Vértices e arestas

Buscamos uma propriedade matemática do problema que reduza
drasticamente o universo de busca dentro do
enorme conjunto formado por todos os circuitos
possíveis. O matemático suíço Leonhard Euler
(1707-1783) resolveu definitivamente o problema
do pavimentador ao publicar, em 1736, o que
consideramos o primeiro artigo científico da área
de teoria dos grafos (ver coluna ‘Qual o problema?’ em CH 233 e 235).
Naquele artigo, foi apresentada uma propriedade que caracteriza e que é, ao mesmo tempo,
necessária e suficiente para a existência desse
circuito do pavimentador: o número de rodovias
que passam por cada cidade deve ser par.
Euler restringiu drasticamente nosso universo de busca dentro do conjunto formado por
todas as possíveis permutações das rodovias. A
poderosa condição de Euler fornece a solução
após a simples verificação do grau das 92 cidades – grau, no caso, é o número de rodovias que
passam pela cidade.
Euler, em 1736, modelou o circuito do pavimentador por meio de um problema em teoria
dos grafos: cada cidade corresponde a um vértice,
e cada rodovia entre duas cidades é representada por uma aresta que liga os dois vértices correspondentes. No estado do Rio de Janeiro, temos
92 capitais de municípios correspondendo a 92
vértices e temos rodovias que correspondem às
arestas, conectando esses vértices como representado na figura.

VINÍCIUS GUSMÃO P. DE SÁ

Grafo rodoviário do
Rio de Janeiro

Força bruta Para o problema do pavimentador, podemos
decidir se o circuito existe ou não por meio da caracterização
matemática simples encontrada por Euler: basta conferir se o
número de rodovias que passa por cada cidade é par. Porém, para
o problema do vacinador, conhecemos algumas condições necessárias e outras condições suficientes, mas ainda não temos
uma caracterização simples que resolva o problema rapidamente. Isto é, não temos, como no caso do circuito do pavimentador, uma condição necessária e suficiente. Na verdade, nem sabemos sequer se tal caracterização existe.
Hoje, para o problema do vacinador, nos resignamos a buscar a
resposta por meio de um algoritmo de força bruta que lista todos os
possíveis candidatos a circuitos, listando os elementos do enorme
conjunto formado por todas as possíveis permutações das cidades.
No entanto, caso alguém persistente (ou com muita sorte) alegue ter encontrado um circuito do vacinador, é fácil verificar que
esse circuito satisfaz a restrição: basta conferir se cada cidade é
visitada uma só vez e que cidades consecutivas no circuito sejam,
de fato, conectadas por uma rodovia.
Emparelhando amizades

Será que o problema do vacinador é intrinsecamente mais difícil que o problema do pavimentador? Será que há problemas cuja solução pode ser verificada facilmente, embora essa solução não possa ser encontrada facilmente?
Esse é o desafio central para a teoria da computação, capturado no problema do milênio P versus NP, ao qual nos referimos
anteriormente.
Vejamos um exemplo prático. Considere uma turma – digamos,
de 40 alunos – em um colégio. Cada aluno tem alguns amigos na
turma. O problema do emparelhamento procura organizar a turma em 20 pares de alunos amigos entre as 40!/(20!220) possíveis
organizações em 20 pares de alunos, que é um número enorme,
da ordem de 278, com 24 algarismos.
O problema do emparelhamento é um problema fundamental
na área de complexidade computacional. É um problema cuja
solução sugeriu a definição formal adotada para a chamada computação eficiente: um algoritmo é eficiente se sua execução consome um número de passos que cresce como uma potência fixa
do tamanho dos dados da entrada.
Hoje, já se conhece um algoritmo eficiente que resolve o problema do emparelhamento em n3 passos, para uma turma de n
alunos. Para a nossa turma de n = 40 alunos, observe a drástica
redução do número exponencial 278 (24 algarismos) para o número polinomial 403 = 64.000 (cinco algarismos) – usamos o termo
polinomial como sinônimo de problema tratável, viável, eficiente,

em contraste com exponencial, sinônimo de intratável, inviável, difícil.
O algoritmo que resolve uma entrada de tamanho n em n3 passos é denominado algoritmo
polinomial.

Problemas desafiadores Considere
algumas variações do problema de emparelhamento: i) organizar a turma em grupos de três
alunos amigos mútuos; ii) dividir a turma em três
grupos de alunos amigos mútuos; iii) organizar
os alunos em uma única mesa-redonda de forma que apenas amigos sentem-se lado a lado
(essa variação é o problema do vacinador).
Esses problemas desafiadores comparti lham uma propriedade: dada uma candidata a
solução – um emparelhamento em grupos de
três alunos, uma partição em três grupos de
alunos ou uma alocação em uma única mesa-redonda –, podemos aprovar essa candidata
por meio de um teste rápido, por meio de um
algoritmo polinomial.
Porém, ainda não conhecemos – nem sabemos se existe – um algoritmo eficiente para resolver qualquer uma dessas variações. Cada qual
define um problema matemático desafiador, e
são temas de pesquisa avançada em matemática combinatória que levam os nomes: emparelhamento 3-dimensional, 3-coloração e ciclo
hamiltoniano.
O desafio é encontrar alguma propriedade
matemática que torne o problema tratável por
meio de um algoritmo polinomial para buscar
rapidamente soluções no imenso universo dos
possíveis candidatos.
Solução difícil, verificação fácil A
questão central para computação é: quão eficientemente um problema pode ser resolvido por
meio de um algoritmo? Do ponto de vista computacional, distinguimos problemas fáceis e difíceis,
usando o conceito de algoritmo polinomial.
Consideramos fáceis os problemas que podem ser resolvidos por meio de um algoritmo
que consome um pequeno número de passos até
chegar à solução, ou seja, esse número de passos
cresce devagar, com uma potência fixa do tamanho dos dados da entrada – podemos imaginar
aqui como exemplos: emparelhamento em pares
de amigos ou o circuito do pavimentador.
Consideramos difíceis os problemas para os
quais qualquer possível algoritmo consome um
número extremamente grande de passos até >>>
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Teoria dos Grafos
A matemática da conectividade, um dos ramos da matemática discreta
O artigo de Euler de 1736 é o nascimento da Teoria dos Grafos
O circuito de Euler corresponde ao percurso do Pavimentador
O ciclo de Hamilton corresponde ao percurso do Vacinador
Euler em seu artigo sobre as pontes de Konigsberg estuda como a dificuldade do problema cresce ou escala em função do número de pontes
Euler apresenta uma caracterização
prova de que a cidade admite o circuito de Euler
prova de que a cidade não admite o circuito de Euler

Complexidade computacional
A maioria dos problemas computacionais pertence à classe NP,
admitem um certificado polinomial
Em várias e diferentes áreas, procuramos objetos matemáticos:
percurso de um caixeiro viajante, atribuição de verdade,
emparelhamento máximo, coloração mı́nima de um grafo
O objeto matemático procurado é o certificado,
a prova de que o problema está em NP
O estudo da complexidade computacional de problemas considera
principalmente problemas em NP e tenta distinguir os solúveis em tempo
polinomial dos não através da classe dos problemas NP-completos
C. Papadimitriou – Computational Complexity 1994

Kenneth Appel
1932 – 2013

O Teorema das Quatro Cores
Appel e Haken (1977):
Sim! (prova usando computador)
conjunto inevitável de 1476 configurações redutı́veis
algoritmo colore grafo planar com quatro cores em tempo O(n4)

Origem e desenvolvimento da área de pesquisa

Teoria dos Grafos
coloração de
grafos planares
isomorfismo
de grafos
caminho
mı́nimo

escalonamento
de tripulações

grafos
perfeitos
programação
linear

Otimização Combinatória

hierarquia
das classes de
complexidade
Complexidade Computacional

Guia de NP-completude
Identificação de problema interessante, de classe de grafos interessante
Classificação da complexidade de um problema: P ou NP-completo
Problema que separa classes de grafos
Classe de grafos que separa problemas

D. Johnson – J. Algorithms 1985, ACM Trans. Algorithms 2005
M. Golumbic, H. Kaplan, R. Shamir – J. Algorithms 1995
J. Spinrad – Efficient Graph Representations 2003

Problemas separadores e Classes de grafos separadoras
VERTEXCOL

EDGECOL

MAXCUT

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

N
O
O
O
N
P
O
O
O
P

N
N
N
O
O
P
O
P
O
P

P: polinomial

O: aberto

perfect
chordal
split
strongly chordal
comparability
bipartite
permutation
cographs
indifference
split-indifference
N: NP-completo

D. Johnson – J. Algorithms 1985
J. Spinrad – Efficient Graph Representations 2003

Dicotomias cheias
Classificar todo membro de uma famı́lia de problemas como
Polinomial (fácil) ou NP-completo (difı́cil)
Quais grafos tornam o problema fácil ou difı́cil?
Teoremas de dicotomia fornecem bons projetos de pesquisa:
simples de formular, mas trabalhoso para concluir
Requerem domı́nio de técnicas para desenvolvimento de algoritmos e
para provas de dificuldade computacional

Grafos sem corda única

unichord-free
{4-hole,unichord}-free,
4
{4-hole,unichord}-free, = 3

VERTEXCOL

EDGECOL

TOTALCOL

P
P
P

N
P
N

N
P
P

Dicotomia cheia para EDGECOL:
4 é polinomial mas = 3 é NP-completo
Classe de grafos separadora:
EDGECOL é NP-completo mas TOTALCOL é polinomial

“Complexity of colouring problems restricted to unichord-free and {square,unichord}-free
graphs”, Discrete Appl. Math. 2014 (with Raphael Machado and Nicolas Trotignon)

Classes de grafos separadoras

Teoremas de dicotomia podem revelar
resultados algorı́tmicos surpreendentes

Imersão em grades
Teoria dos grafos: Reconhecimento das grades parciais é problema aberto
Desenho de grafos: Decidir se um grafo admite um VLSI layout com
arestas unitárias é NP-completo

a grade(a)
G3,5

imersão
(b)para {1, 2, 4}-árvore

A. Brandstädt, V.B. Le, et al. – Information system on graph class inclusions.
http://wwwteo.informatik.uni-rostock.de/isgci/, 2002, atualizado 2010
S. N. Bhatt, S. S. Cosmadakis – Inform. Process. Lett. 1987

P vs. N dicotomia para grades parciais restritas por graus
D

D-grafos

D-árvores

D

D-grafos

D-árvores

{1}
{2}
{3}
{4}
{1,2}
{1,3}
{1,4}
{2,3}

P
P
P
P
P
N
P
N

P
—
—
—
P
N
P
—

{2,4}
{3,4}
{1,2,3}
{1,2,4}
{1,3,4}
{2,3,4}
{1,2,3,4}

N
P
N [G89]
N [BC87]
N
N
N [BC87]

—
—
N [G89]
N [BC87]
N
—
N [BC87]

Não há conjunto D que defina problema separador

S. N. Bhatt, S. S. Cosmadakis – Inform. Process. Lett. 1987
A. Gregori – Inform. Process. Lett. 1989
“Complexity dichotomy on partial grid recognition”
Theoret. Comput. Sci. 2011 (com Vinı́cius Sá, Guilherme Fonseca, Raphael Machado)

Conclusão
Todo grafo é fácil ou difı́cil
O problema do milênio sobre intratabilidade investiga limitações
computacionais fundamentais
Apresentamos dicotomias onde dizemos precisamente quais grafos
tornam o problema fácil ou difı́cil
Exploramos a fronteira de complexidade através da classificação em
polinomial ou NP-completo
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