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INTRODUÇÃO:

Algoritmos de aproximação são algoritmos polinomiais  que encontram para  problemas  NP-

difíceis uma solução aproximada que está garantidamente a um certo fator da solução ótima. Dizemos

que  um  algoritmo  A é  uma  α-aproximação  se  A executa  em  tempo  polinomial  e,  para  qualquer

instância I, A apresenta uma solução de valor A(I) que, assumindo um problema de minimização, A(I) ≤

α ≤ OPT,  onde  OPT é a solução ótima para a instância  I e  α ≥ 1.  Além disso,  dizemos que um

algoritmo A é uma α-aproximação assintótica se, para qualquer instância I, A(I) ≤ α*OPT + c, onde c é

uma constante. O fator α é chamado de razão de aproximação do algoritmo.

METODOLOGIA:

Problemas em Roteamento de Arcos

Problema do Caixeiro Viajante Métrico

O Problema do Caixeiro Viajante Métrico, também conhecido como Delta-PCV, é um problema

no qual tentamos determinar para um grafo de N vértices e M arestas G = (N,M) o ciclo com o menor

custo que visita todos os vértices do grafo, onde a distância Dij obedece a desigualdade triangular e a

simetria. O Delta-PCV é NP-difícil, porém admite uma 3/2-aproximação.

Problema do Carteiro Rural

O Problema do Carteiro Rural (PCR) é definido em um grafo de N vértices e M arestas G(N,M)

não-direcionado com pesos não-negativos nas arestas. Queremos obter para um conjunto de arestas
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requeridas  MR  ⊆ M,  MR ≠ , o menor custo de um passeio, uma sequência de vértices tal que∅

existe uma aresta entre dois elementos adjacentes na sequência, em G que visita toda aresta em

MR pelo menos uma vez e que termina no vértice inicial.

Capacitated Arc Routing Problem 
O Capacitated Arc Routing Problem (CARP) é definido em um grafo G(N,M) com pesos e

demandas não-negativas  nas arestas.  As  arestas  com demandas  positivas  são denominadas

arestas requeridas. Dada uma cidade inicial  C, uma frota de veículos e uma capacidade  Q dos

veículos,  queremos  o  menor  custo  para  um  conjunto  de  passeios  que  satisfazem  todas  as

demandas com respeito à capacidade, de modo que, toda aresta requerida deve ser servida por

exatamente um passeio. O CARP é NP-difícil, já que o PCR consiste em um caso particular do

CARP. Admite aproximação caso G obedeça a desigualdade triangular. 

Restricted Capacitated Arc Routing Problem 
O Restricted Capacitated Arc Routing Problem (RCARP) é definido em um grafo G(N,M)

com pesos e  demandas não-negativas  nas arestas.  As  arestas  com demandas  positivas  são

denominadas arestas requeridas.  Dada uma frota de  K veículos,  uma cidade inicial  C e  uma

capacidade  Q de veículos, queremos o menor custo para um conjunto de até  K passeios que

satisfazem todas as demandas com respeito à capacidade, de modo que, toda aresta requerida

deve ser servida por exatamente um passeio. O RCARP é NP-difícil e APX-Difícil, já que podemos

reduzir o problema do empacotamento a uma instância do RCARP em tempo polinomial.

Open Capacitated Arc Routing Problem 
O Open Capacitated Arc Routing Problem (OCARP) é definido em um grafo G(N,M) com

pesos  e  demandas  não-negativas  nas  arestas.  As  arestas  com  demandas  positivas  são

denominadas arestas requeridas. Dada uma frota de K veículos, cada um com uma capacidade Q,

queremos o menor custo para um conjunto de até  K passeios (não necessariamente fechados)

que satisfazem todas as demandas com respeito à capacidade, tal que, toda aresta requerida

deve  ser  servida  por  exatamente  um  caminho.  O  OCARP e  RCARP são  equivalentes  em

complexidade. 

Algoritmos

Estudamos  algoritmos  de  aproximação  para  os  Problemas  de  Roteamento  em  Arcos

citados acima, para o problema do Delta-PCV foi estudado e implementado a heurística da árvore

geradora  mínima,  uma  2-aproximação  do  Delta-PCV e  o algoritmo de  Christofides  uma  3/2-

aproximação do  Delta-PCV  que tem uma  extensão com mesmo fator  de aproximação para o

PCR, o algoritmo de Frederickson. 
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Para o CARP, estudamos a heurística SOTP com fator de aproximação 7/2 – 2/W e o A-

ALG, com mesmo fator de aproximação e que extendemos para o Restricted CARP e OCARP.

A-ALG

A heurística A-ALG  propõe uma aproximação para o CARP com o mesmo fator do SOTP, mas que

normalmente supera o  SOTP na prática. O  A-ALG usa programação dinâmica  DPij para calcular o menor

custo de satisfazer as arestas entre i e j considerando as demandas, usando uma tabela Cij que diz o menor

custo de passar por todas as arestas entre  i e  j  (nessa ordem), saindo e voltando pra cidade inicial, que

pode  ser  calculado  com programação  dinâmica.  Esse  algoritmo  se  aproveita  da  observação  que,  pela

desigualdade triangular, é sempre melhor usar apenas um veículo para um subconjunto de arestas se o

mesmo consegue satisfazer a demanda de todas elas.

O SOTP está contido no espaço de busca do A-ALG, logo temos que A(A-ALG) ≤ A(SOTP) = 7/2-2/W.

RESULTADOS:

Nessa pesquisa obtivemos resultados inéditos em que se refere as inaproximabilidades

dos problemas Restricted CARP e OCARP, assim como a extensão do algoritmo de aproximação

do CARP em novas heurísticas de aproximação para o Restricted CARP e OCARP que apesar

de não garantirem soluções factíveis  para  qualquer  entrada,  quando encontram uma solução

factível, provamos que a mesma é no máximo 7/2 - 2/W mais cara que a solução ótima.    
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