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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

APLICAÇÃO DE GRAFOS CORDAIS A SISTEMAS LINEARES 

ESPARSOS 

Moisés Teles Carvalho Junior 

Orientadores: Nelson Maculan Filho 

Marcia Helena Costa Fampa 

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação 

Apresentamos um método para tornar um grafo conexo em cordal, 

através da inserção de novas arestas no grafo. A principal motivação deste 

problema é resolver sistemas lineares esparsos de grande porte através do 

método de eliminação de Gauss. O método de eliminação de Gauss, quando 

aplicado a esses sistemas esparsos, provoca, em geral, preenchimento na 

matriz associada. Consideraremos o problema supondo a matriz quadrada, 

simétrica e definida positiva, e a representaremos por um grafo. Nosso ob- 

jetivo é tornar esse grafo cordal com a inserção do menor número de arestas 

possível. Com relação à resolução do sistema linear através do método de 

eliminação de Gauss, isso é equivalente a encontrar uma ordem de pivotea- 

mento na matriz que acarretará num menor preenchimento com elementos 

não-nulos. Apresentaremos um modelo de programação linear inteira mista 

para o problema do preenchimento mínimo em um grafo conexo para torná- 

10 cordal e por fim, apresentaremos alguns resultados numéricos obtidos 

através do soflware XPRESS-MP. 



Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partia1 fulfillment of 

the requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) 

CHORDAL GRAPHS WITH APPLICATIONS TO SPARSE LINEAR 

SYSTEMS 

Moisés Teles Carvalho Junior 

Advisors: Nelson Maculan Filho 

Marcia Helena Costa Fampa 

Department: Computing and Systems Engineering 

We present a method to transform a connected graph into a chordal 

graph, by adding edges into the graph. The main motivation of this fact is 

to solve large sparse linear systems using Gauss elimination method. Gene- 

rally, when this method is applied to sparse systems it causes the associated 

matrix to be fulfilled. We consider a problem with square, symmetric, posi- 

tive definite matrix problem and we represent it by a graph. Our aim is to 

make this graph became a chordal graph, by adding the minimum amount 

of edges. Solving the linear system using Gauss elimination is equivalent to 

find the pivoting order in the matrix that results in a smaller fulfillment with 

nonzero elements. We present a linear mixed integer programming model 

for the problem of minimum fulfillment in a connected graphs in order to 

transform it into a chordal graph. Finally, we present some numerical results, 

obtained with the software XPRESS-MP. 
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1.1 otiva~ão - e sistemas lineares 

Vários problemas em diversas áreas, como por exemplo cálculo estru- 

tural em engenharia, pesquisa operacional, na solução de problemas de 

otimização, como escalonamento de máquinas em uma fábrica, são modela- 

dos por sistemas lineares. 

Para a resolução desses sistemas lineares existem alguns métodos, dire- 

tos, como eliminação de Gauss e Gauss-Jordan, ou iterativos, como Gradi- 

ente Conjugado e método de Gauss-Seidel, entre outros. 

Um dos mais utilizados e eficientes métodos conhecidos é o método de 

Eliminação de Gauss, onde tornamos a matriz associada ao sistema, trian- 

gular superior através de escalonamento, e a partir dessa matriz triangular, 

calculamos o valor de cada componente utilizando o resultado das compo- 

nentes anteriores. 



Em muitas aplicações práticas, esses sistemas são grandes e esparsos, ou 

seja, existem muitos elementos nulos na matriz associada. 

Sendo assim, para armazenarmos a matriz no computador nos utilizamos 

da sua esparsidade, obtendo assim uma economia em espaço de memória, 

ou seja, armazenamos apenas os elementos não-nulos da matriz associada 

ao sistema linear. 

Com isso, é desejável que, uma vez armazenada a matriz, não tenhamos, 

durante o processo de eliminação de Gauss, que aumentar o número de 

elementos não-nulos armazenados no computador. 

O método de Eliminação de Gauss consiste na escolha de um pivô, ele- 

mento a i j  da matriz A, e a partir dele tornamos nulos todos os elementos 

de sua coluna j, que estão abaixo dele na coluna. 

Isto é feito através de operações elementares, soma ou subtração, da 

linha do pivô com múltiplos das demais linhas da matriz. 

Este método pode acarretar em um preenchimento da matriz com e- 

lementos não-nulos, de acordo com a ordem escolhida dos pivôs, e este 

preenchimento ocorrerá nas linhas, excetuando-se a linha do pivô. 

Cada ordenação dos pivôs do sistema linear poderá criar diferentes 

preenchimentos e nosso obejtivo é minimizar o número de elementos nu- 

los que se tornam não-nulos na matriz durante a resolução do sistema line- 

ar, ou seja, definir uma ordem de pivoteamento da matriz que minimize o 

preenchimento. 

Para isso, iremos utilizar uma relação entre a matriz associada ao sis- 



tema linear e grafos. No restante deste trabalho suporemos que a matriz é 

quadrada, simétrica e definida positiva, evitando assim que tenhamos pivôs 

nulos. 

Essa relação entre matrizes e grafos, se dará da seguinte forma: toda 

matriz quadrada A E Xnxn ,  simétrica, de um sistema linear Ax = b pode 

ser vista como um grafo não-direcionado G = (V, E).  

Cada nó de G está associado a uma coluna, e uma linha, de A, e existe 

uma aresta (i, j )  no grafo G se e somente se o elemento ai,j da matriz A é 

diferente de zero. 

Nesse contexto, o problema de escolher uma ordem de pivoteamento 

no método de eliminação de Gauss pode ser visto como um problema de 

preenchimento de um grafo até torná-lo cordal, pois esta classe específica de 

grafos nos permite encontrar uma ordem de pivoteamento na matriz onde 

não ocorre preenchimento. 

Nosso objetivo é encontrar o preenchimento mínimo de um grafo para 

torná-lo cordal. Encontrar esse preenchimento mínimo é um problema NP- 

completo [23]. 

Para resolvermos o problema de preenchimento de um grafo, utilizare- 

mos algumas estruturas de grafos, como árvore de eliminação, grafos de 

interseção e subárvores de uma árvore de eliminação. 

Finalmente, o modelaremos como um problema de programação linear 

inteira mista, e os resultados computacionais para o modelo serão obtidos 

através do uso do software XPRESS-MP. 



No capítulo 2, faremos uma revisão do método de Eliminação de Gauss, 

mostrando cada passo deste método, e ainda a relação entre as matrizes 

associadas a esses sistemas com grafos. 

No capítulo seguinte, introduziremos alguns conceitos sobre grafos, e 

mais especificamente sobre grafos cordais, e além disso, apresentaremos 

também conceitos sobre grafos de interseção, que serão necessários para 

a introdução de árvores de eliminação e subárvores de uma árvore de elimi- 

nação. 

No capítulo 4, apresentaremos os métodos aproximados existentes mais 

utilizados para o problema de minimizar o preenchimento de um grafo para 

torná-lo cordal. 

Ilustraremos a metodologia proposta através de figuras e mostraremos o 

modelo de programação linear inteira mista propriamente dito no capítulo 

cinco. 

No capítulo 6, consideraremos os métodos de solução do problema de 

programação linear e apresentaremos resultados numéricos, obtidos através 

do pacote para resolução de problemas de programação linear XPRESS-MP. 

Por fim, concluiremos o nosso trabalho, e discutiremos algumas idéias 

sobre o problema e possíveis direcionamentos para trabalhos futuros. 



Neste capítulo, apresentaremos detalhadamente o método de Eliminação 

de Gauss para resolução de sistemas lineares. 

Em seguida, mostraremos a dificuldade de aplicação deste método a 

sistemas cujas matrizes associadas são de grande porte e esparsas. 

Finalmente, definiremos um grafo G associado a matriz dos coeficientes 

de um dado sistema, com a finalidade de apresentar uma técnica para con- 

tornar essa dificuldade. 

auss e escalonamendo 

O método de Eliminação de Gauss consiste em transformar o sistema 

linear original num sistema linear equivalente com a matriz dos coeficientes 

triangular superior, pois estes são de resolução imediata, como pode ser visto 



Seja Ax = b um sistema linear, onde A E M (  rn x n ), x E !Rn e 

b E !Rm. Para resolver tal sistema, devemos tornar a matriz de coeficientes 

A escalonada, ou triangular superior. 

Essa matriz será chamada de matriz escalonada quando o primeiro e- 

lemento não-nulo de cada uma de suas linhas está à esquerda do primeiro 

elemento não-nulo de cada uma das linhas seguintes e, além disso, as linhas 

nulas, caso existam, estão abaixo das demais. 

Com esta definição, podemos dizer que as linhas não-nulas de uma ma- 

triz escalonada são vetores linearmente independentes, ou seja, uma matriz 

escalonada r x n tem posto r se suas linhas forem todas diferentes de zero. 

Exemplo 1: As matrizes abaixo são escalonadas: 

B = 

Ambas têm posto 3. 

Dados os vetores VI, ... . , v, E !Rn, vamos alterá-los passo a passo de 

tal modo que, em cada etapa, os vetores obtidos geram o mesmo subespaço 

que os da etapa anterior e, no final, os vetores resultantes formam as linhas 

de uma matriz escalonada. 

Os vetores não-nulos dentre eles formarão uma base do subespaço gerado 

pelos vetores originalmente dados. 

Para alterarmos os vetores, utilizaremos as chamadas operações ele- 



mentares, que levam os vetores vi, .... , v, E gn em vetores vi, .... , v& 

E Sn que geram o mesmo subespaço: S(  vi, .... , v& ) = S( vi, .... ,vm ). 

Essas operações elementares são descritas abaixo: 

1- Trocar a posição de dois vetores vi, vj ( i < j ) na lista dada. Esta 

operação é esquematizada como 

2- Multiplicar um dos vetores por uma constante C não-nula. Esquema- 

tizamos essa operação assim: 

3- Somar a um dos vetores um múltiplo de outro vetor da lista, ou seja, 

substituir vj por v; = vj f aivi, i # j. 

Esta operação é justificada por: sejam V = ( vi, .... , v , ) e V 1  = 

( V I ,  .... , v;, .... , v, ), com vi como definido acima. Temos que S (  V' ) C 

S( V ). Além disso, como vj = v; - aivi, temos que S(  V ) C S(  V' ). 

Logo V e V' geram o mesmo subespaço, ou seja, S( V ) = S(  V' ). 

Em termos de matriz cujas linhas são os vetores dados, estas operações 

elementares se exprimem assim: 

1- Trocar a posição de duas linhas; 

2- Multiplicar uma linha por uma constante não-nula. 

3- Somar a uma linha um múltiplo de outra linha. 

Assim, o subespaço gerado pelas linhas de uma matriz não se altera 

quando essas operações elementares são aplicadas a essa matriz. 



A seguir, descreveremos o processo de eliminação ( ou escalonamento ), o 

qual, mediante aplicações sucessivas das operações elementares às linhas de 

uma matriz, produz uma matriz escalonada. O procedimento é o seguinte: 

A) Se a1,l # O, o processo começa deixando a primeira linha intacta 

e somando a cada linha Li, com i 2 2, a primeira linha multiplicada por 

Com isto se obtém uma matriz cuja primeira coluna é ( al, l ,  O, .... , O ). 

B) Se ai,l = 0, uma troca de linhas fornece uma matriz com a l , ~  # 0, 

desde que a primeira coluna não seja nula. Se, porém, todos os elementos 

da primeira coluna são iguais a zero, passa-se para a segunda coluna ou, 

mais geralmente, para a coluna mais próxima, à direita da primeira, onde 

haja algum elemento não-nulo e opera-se como antes, de modo a obter uma 

matriz cuja primeira coluna não-nula começa com um elemento não-nulo 

mas todos os demais são iguais a zero. A partir dai não se mexe mais na 

primeira linha. Recomeça-se o processo, trabalhando com as linhas a partir 

da segunda, até obter uma matriz escalonada. 

Exemplo 2: Sejam os vetores 

Indicamos abaixo a sequência de operações elementares efetuadas sobre 

a matriz cujas linhas são estes vetores, conduzindo a uma matriz escalonada 



A partir da matriz A, efetuaremos L2 - 5L1 e também L3 - 9L1: 

Seguindo o escalonamento, agora faremos as seguintes operações: L3 - 

2L2: 

Como a matriz escalonada final tem duas linhas diferentes de zero, os 

três vetores dados geram um subespaço de dimensão dois em !R4 e zl = 

( 1, 2, 3, 4 ) ,  z2 = ( 0, -4, -8, -12 ) formam uma base desse subespaço. 

A notação Li i- aLj  adotada no exemplo anterior, e nos exemplos que 

se seguem, significa que a matriz foi obtida da matriz anterior somando-se 

à i-ésima linha, o múltiplo aLj  da j-ésima linha. Analogamente usaremos a 

notação Li t> Lj para indicar a troca da linha i pela linha j .  

Consideremos os vetores vi = ( 0, 1, 2, 3 ), v2 = ( 2, 1, 3, O ), v3 = 

( 3, 4, 2, 0 ) e vq = ( 4, 2, 0, 1 ) em R4. Indicamos abaixo a sequência de 

operações elementares efetuadas sobre a matriz que tem esses vetores como 

linhas a fim de obter uma matriz escalonada 



Trocaremos de posição as linhas L2 e L I ,  L2 H LI  

No próximo passo, faremos L3 - : L ~ ,  e também L4 - 2L1 

Agora efetuaremos L g  - Z L ~ ,  temos então 

E finalmente, L4 - $ L ~ ,  assim 

Podemos ver que os vetores zl = ( 2, 1, 3, O ), z2 = 
15 15 ( o ,  1 , 2 , 3 ) , 2 3  = ( ( $ 0 ,  -ã, - ã ) e z 4  = ( 0 , 0 , 0 ,  7 )  

formam uma base de !R4. 



O método de eliminação, embora simples, é uma maneira eficaz de re- 

solver um sistema de m equações lineares, com n incógnitas, apresentado 

sob a forma matricial Ax = b, onde A E M (  m x n ), x E gn e b E Sm. 

O sistema Ax = b possui solução se, e somente se, o vetor b, pertence 

à imagem da transformação linear A : gn + grn cuja matriz ( nas bases 

canônicas de !Rn e Srn ) é A. 

Dito de outra maneira, o sistema Ax = b possui solução se, e somente 

se, o vetor b pertence ao subespaço gerado pelas colunas de A. Isto equivale 

a dizer que a matriz aumentada [A; b] E M (  m x ( n + 1 )) tem o mesmo 

posto que a matriz A do sistema. 

Uma transformação linear A : E -+ F é dita injetiva se Vx, y E E, se 

x # y então A (x) # A (y) em F. 

Uma afirmação mais completa é a seguinte: o sistema Ax = b não possui 

solução quando b $ Im(A), possui uma única solução quando b E Im(A) 

e A é injetiva, e possui infinitas soluções quando b E Im(A) e A não é 

injetiva. 

Em termos matriciais, o sistema Ax = b, com A E M (  m x n ), x E 

gn e b E gm, admite as seguintes alternativas: 

1) Não possui solução quando o posto da matriz aumentada [A; b] é maior 

do que o posto de A; 

2) Possui uma única solução quando a matriz A e a matriz aumentada 

[A; b] têm o mesmo posto, igual ao número n de incógnitas; 

3 )  Possui infinitas soluções quando se tem posto [A; b] = posto A = 

r < n. Neste caso, o conjunto das soluções é uma variedade afim de dimensão 



Na prática, essa teoria não propicia reconhecer em qual dos casos se 

enquadra um sistema dado. Isto se faz através do escalonamento da matriz 

aumentada do sistema. No caso em que o sistema tem uma única solução, 

esta pode ser encontrada pelo método de Eliminação de Gauss. 

O processo de eliminação se baseia na observação de que ao efetuar uma 

operação elementar sobre as linhas da matriz aumentada [A; b] obtém-se 

uma matriz [A'; b'] que é a matriz aumentada de um sistema A'x = b', 

equivalente ao sistema original Ax = b. 

No final do processo, obtém-se um sistema A'x = b', equivalente ao 

sistema proposto Ax = b, no qual a matriz [A'; b'] é escalonada. ( Isto é o 

mesmo que dizer que A' é escalonada ). O sistema A'x = b' é facilmente 

resolvido de baixo para cima: acha-se primeiro o valor da última incógnita, 

substituindo-a por esse valor na equação anterior e assim por diante. 

Exemplo 1: Consideremos o sistema 

O escalonamento da matriz aumentada é feito abaixo: 



Obtém-se assim a matriz aumentada do sistema 

1 1 Resolvendo esse sistema de baixo para cima, tem-se: t = 5 ,  x = - 5'  

y = 0 ,  x = i .  Esta é a única solução do sistema dado. Como a matriz 

do sistema tem posto 4, a solução existiria e seria única, fosse qual fosse o 

vetor b. 

Exemplo 2: 

Seja o sistema 



O escalonamento da sua matriz aumentada é o seguinte: 

Vemos portanto que o sistema dado é equivalente a: 

O qual é impossível. O sistema dado não tem solução. 

Exemplo 3: Seja o sistema 



O escalomento da sua matriz aumentada segue o esquema: 

A última matriz obtida é aumentada do sistema: 

Este sistema pode ser resolvido de baixo para cima ( esquecendo que x 

e t são incógnitas) e nos dá a solução: 



O sistema dado possui portanto uma infinidade de soluções, que podem 

ser obtidas atribuindo-se valores arbitrários a z e a t e calculando x e y em 

função delas por meio destas duas últimas igualdades. 

a matriz A 

Inúmeros sistemas lineares, que surgem de problemas práticos como dis- 

cretização de equações diferenciais por método dos elementos finitos ou 

método de diferenças finitas e descrição de redes de potência, são de grande 

porte com matriz dos coeficientes esparsa. Para estes casos, são adotados 

esquemas especiais para armazenamento da matriz A, que tiram proveito de 

sua esparsidade. 

O método de eliminação de Gauss, quando aplicado a um sistema linear 

esparso, pode provocar preenchimento na matriz A (veja [21]), isto é, durante 

o processo de eliminação poderão surgir elementos não-nulos em posições ai,j 

que originalmente eram nulas. 

Seja, por exemplo, a seguinte matriz: 

Após a primeira etapa do processo de eliminação teremos: 



Portanto, se a matriz A for esparsa e de grande porte, uma desvantagem 

do método de eliminação de Gauss para a resolução do sistema linear Ax = 

b é o preenchimento na matriz. 

O objetivo do nosso trabalho é apresentar uma técnica onde será possível 

definir uma ordem de pivoteamento com a qual se reduzirá, ou mesmo se 

extinguirá, o preenchimento da matriz A com elementos não-nulos. 

Para a melhor compreensão desta técnica, definiremos na próxima seção 

um grafo associado a matriz dos coeficientes do sistema linear a resolver. Em 

seguida veremos como as propriedades deste grafo podem sugerir a escolha 

do pivô a cada iteração do método. 

e Gauss e 

A partir desta seção estaremos considerando sistemas lineares Ax = 

b, onde A é uma matriz quadrada, simétrica e definida positiva. Neste 

caso, o sistema tem uma única solução que pode ser obtida pelo método de 

Eliminação de Gauss. 

Definiremos para uma dada matriz A ( n x n ) simétrica, o grafo 

G ( V, E ), tal que I V I = n, e o vértice T/, corresponde a i-ésima 

linha ( e coluna ) de A. A aresta ( V,, Vj ) E E se e somente se ai,j # 0. 

Nos exemplos a seguir, vamos ilustrar o grafo associado a matriz dos 

coeficientes de sistemas lineares em cada etapa do método de Eliminação de 

Gauss. 

Exemplo I: Dada a matriz A de um sistema linear Ax = b abaixo, 



aplicaremos as operações elementares em suas linhas para torná-la escalo- 

nada, e simultaneamente, apresentaremos a figura do grafo. 

A seguir, temos o grafo associado a matriz A do sistema linear Ax = b, 

onde podemos notar que, como A é uma matriz simétrica, e cada linha e 

coluna é equivalente a um vértice do grafo, cada elemento não-nulo da matriz 

equivale a uma aresta entre os vértices. 

Figura 2.1: Grafo associado a matriz A 

Como temos o elemento ai , i  # 0, iniciaremos o escalonamento uti- 

20 



lizando o elemento al,1 como pivô, então efetuaremos L2 = > L ~  + LI e 

L3 = g ~ 3  + LI. 

Considerando somente as alterações no triangulo inferior da matriz, 

podemos perceber na figura 2.2, que ao pivotearmos pelo elemento a1,l equiv- 

alente a linha do vértice Vi e ao efetuarmos as operações para escaloná-la, 

no grafo isso equivale a eliminarmos este vértice Vi, e além disso, podemos 

ver também que uma nova aresta foi criada entre os vértices V2 e V3. 

Esse preenchimento ocorre devido ao aparecimento de um elemento não- 

nulo onde anteriormente era elemento nulo na matriz, elemento ~ 2 , s .  

Faremos agora as seguintes operações: L3 = Y L ~  f L2, e também 

L~ = -- 3 2 7 ~ 4  + Lz. Temos como resultado a matriz: 



Figura 2.2: Eliminação do vértice Vi e criação de uma aresta entre V2 e V3 

Essas operações na matriz produzem alterações no grafo, como 

mostramos na figura 2.3. Como a eliminação do vértice V2. 

No próximo passo do escalonamento, efetuaremos a operação L4 = 

%h4 + Ls: 



v3 v4 

Figura 2.3: Eliminação do vértice V2 

Mostramos na figura 2.4 que, após essa operação, elimina-se o vértice V3 

no grafo. 



Figura 2.4: Eliminação do vértice V3 

Finalmente, para terminar com o escalonamento, faremos a operação 
2 3 2 3 2 3 ~ ~  + L L5 = -- 4, obtendo assim a matriz escalonada: 

Após a operação na matriz, que a torna escalonada, o grafo tem seu 

vértice Vi eliminado, como mostra a figura 2.5, e conseqüentemente a última 

aresta eliminada, aresta V4V5. 



Figura 2.5: Eliminação do vértice V4 

Durante o processo de escalonamento de uma matriz simétrica, podemos 

constatar que, no grafo correspondente, quando tomamos como pivô o ele- 

mento correspondente a um determinado vértice, este é eliminado do grafo, 

ou seja, o vértice Vi é eliminado ao tomarmos como pivô o elemento a1,l. 

Exemplo 2: A partir da matriz M ,  apresentaremos o comportamento 

do grafo equivalente durante o processo de eliminação de Gauss. 

Como primeiro passo, faremos as operações elementares entre as linhas 

Li, L4 e L5. Assim, calcularemos L4 = - g~~ + LI e também L5 = 

- : L ~  + Li. Fazendo isso, temos a seguinte matriz resultante: 



Figura 2.6: Grafo da matriz M 

No grafo associado podemos perceber que estas operações eliminam as 

arestas V1V4 e V1V5, e conseqüentemente o vértice Vi. 

Como o próximo passo, efetuaremos a operação entre as linhas L2 e L5. 

Assim, faremos L5 = + L2, dando como a matriz resultante: 



Figura 2.7: Eliminação do vértice VI 

No grafo, as alterações efetuadas na matriz tem como consequência a 

eliminação da aresta V2V5, e o vértice Vz, tendo como grafo resultante: 

Efetuaremos agora L4 = - 7 ~4 + L3 e L5 = - L5 + L3, e assim temos 

a matriz: 



Figura 2.8: Eliminação do vértice V2 

Como consequência, temos no grafo a eliminação das arestas V3V4 e V3V5, 

e o vértice V3. 

Figura 2.9: Eliminação do vértice V3 



Finalmente, para tornar a matriz escalonada, efetuaremos L5 = 

- g~~ + L4, O que resulta na matriz escalonada: 

Na figura do grafo, podemos perceber que esta última operação resultou 

na eliminação da aresta V4V5 e do vértice V4. 

Figura 2.10: Eliminação do vértice V4 



Podemos perceber no exemplo 1 que aconteceu preenchimento com 

elementos não-nulos na matriz, e conseqüentemente no grafo associado, e no 

exemplo 2 esse preenchimento não aconteceu, ou seja, também pode não 

haver preenchimento na matriz durante o método de eliminação de Gauss. 

Para que não ocorra esse preenchimento, é necessário a escolha de uma 

ordem de pivoteamento associada a uma classe específica de grafos chamada 

de Grafos Gordals, que será descrita com mais detalhes no próximo 

capítulo. 



Na primeira seção deste capítulo, apresentaremos algumas definições so- 

bre grafos (veja [22]), mais especificamente sobre grafos cordais, que serão 

abordados de forma mais direta na segunda seção. 

Na seção seguinte apresentaremos conceitos sobre grafos de interseção, 

que serão necessários para a caracterização de grafos cordais como grafos de 

interseção, onde mostraremos a construção de árvores de eliminação e por 

fim, das subárvores de uma árvore de eliminação. 

.I Conceitos ásicos sobre grafos 

Um Grafo G é um conjunto finito não vazio V(G) e um conjunto E(G) 

de pares não ordenados de elementos distintos de V(G). Os elementos de 

V(G) são ditos vértices de G, enquanto os elementos de E(G) são as arestas 

de G. 

Uma aresta e pertencente a E(G) é denotada pelo par de vértices (v, w) 



que a forma. Neste caso v e w são vértices adjacentes e são as extremidades 

de e. Diz-se que a aresta e é incidente a v e w. Duas arestas são adjacentes 

quando possuem alguma extremidade comum. Denotaremos n = IV(G)I e 

m = IE(G)I. 

Os grafos geralmente são visualizados através de uma representação 

geométrica, na qual cada vértice é representado por um ponto distinto, e 

cada aresta é representada através de uma linha que une os pontos corres- 

pondentes a suas extremidades. Em geral confundiremos o grafo com sua 

representação geométrica e serão denominados indistintamente grafos. 

Dado um grafo G, e um vértice v E V ( G ) ,  o grafo G \ { v )  é obtido a 

partir de G retirando-se o vértice v de seu conjunto de vértices, e todas as 

arestas de E(G)  incidentes a v. Dada uma aresta e, o grafo G \ {e)  é o grafo 

obtido retirando-se a aresta e de E(G). 

Uma extensão dos grafos são os chamados grafos direcionados ou dígrafos 

nos quais o conjunto E(G) é formado por pares ordenados. 

Um subgrafo G' de um grafo G é um subconjunto V' de seu conjunto 

de vértices V e um subconjunto E' C E de arestas incidentes apenas aos 

vértices de V'. Quando E' contém todas as arestas de E cujas extremidades 

estão contidas em V' então G' é o subgrafo induzido em G por V' .  

Uma sequência de vértices v(O), ... , v( i )  tal que ( v ( j ) ,  v ( j  + 1 ) )  E E(G)  

é um caminho entre v(0) e v(i) .  Se os vértices v ( j )  são distintos, então 

trata-se de um caminho simples. 

O valor i é o comprimento do caminho. A distância d(v, w)  entre dois 

vértices v, w E G é o comprimento de um caminho mínimo entre v e w em 

G. 

Quando não existe um caminho entre v e w, então d(v, w)  é considerada 

infinita. Denotamos por P(n)  o grafo formado por um único caminho simples 

de comprimento n. 



Um ciclo é um caminho v(l) ,  ..., v(i), v(1). Se v( l) ,  ..., v(i) é um caminho 

simples, então o ciclo também é dito simples. Todos os ciclos que considera- 

mos são simples, a não ser que o contrásio seja dito de forma expressa. Um 

grafo que não possui ciclos é dito acíclico. G é conexo se existe um caminho 

entre qualquer par de seus vértices. 

Um grafo é uma árvore quando é acíclico e conexo. Uma árvore enraizada 

é uma árvore na qual foi escolhido um vértice como especial. Este vértice é 

denominado como raiz da árvore. 

Uma árvore geradora de um grafo G é um subgrafo acíclico de G no qual 

existe exatamente um caminho simples entre cada par de vértices de G. Um 

subgrafo conexo de uma árvore é dito subárvore. 

Um conjunto S é maximal em relação a uma determinada propriedade P 

se S satisfaz P, e todo conjunto S' que contém propriamente S não satisfaz 

P. Uma componente conexa de um grafo G é um subgrafo maximal conexo 

de G. 

O grafo de interseção de uma família 3- de conjuntos é o grafo obtido 

tomando um vértice correspondente a cada conjunto da família, e incluindo 

uma aresta entre dois destes vértices se e somente se os conjuntos correspon- 

dentes se intersectam. 

Um grafo de intervalo é o grafo de interseção de intervalos de um conjunto 

linearmente ordenado. 

Um grafo é completo quando contém uma aresta entre cada par de seus 

vértices. O grafo completo com n vértices é designado por k,. 

Um conjunto de vértices V contido em V(G) que induz um subgrafo 

completo é dito clique. Uma clique que não está propriamente contida em 

nenhuma outra clique constitui uma clique maximal de G. 

Na figura 3.1, mostramos um exemplo de clique em um subgrafo de 

um grafo G, os vértices B, C e D formam uma clique, pois induzem a um 



subgrafo completo de G, já os vértices A, B, D e E não induzem a um 

subgrafo completo, logo não formam uma clique. 

Figura 3.1: Exemplo de clique em um grafo 

O grafo clique de G, denotado por K(G), é o grafo de interseção das 

cliques maximais de G. Quando conveniente, denotaremos o grafo G por 

KO(G),  e em geral denotaremos por Ki(G) o grafo K(Ki-'(G)). Nos 

referiremos a K como o operador clique. 

Dizemos que uma família 3 de grafos é fechada sob o operador clique se, 

para todo grafo G pertence a 3, tem-se K (G) E 3 e, além disso, existe um 

grafo H E 3 tal que G = K ( H ) .  

Um conjunto independente de vértices é um conjunto de vértices não- 

adjacentes dois a dois. 

O conjunto Adj(v) denota os vértices adjacentes a v, e pertencente a 

V(G), e é dito vizinhança de v. A vizinhança fechada de v, denotada por 

N (v), é definida como Adj (v) U {v). 

O grau de v, representado por d(v), é o número de vértices adjacentes a 

v, OU seja, d(v) = IAdj(v) 1 .  

Um grafo é corda1 quando qualquer ciclo com pelo menos quatro vértices 



possui uma corda, isto é, existe uma relação de adjacência entre um par de 

vértices não consecutivos no ciclo. 

Dirac (1961), e depois Lekkerkerker e Boland (1962) mostraram que todo 

grafo cordal possui um vértice v, cuja vizinhança induz a um subgrafo com- 

pleto [4, 121. Um vértice que apresenta esta característica é dito simplicial. 

Na Figura 3.2, o vértice C é simplicial, já que todos os vértices adjacentes 

a ele no grafo, são vizinhos entre si, ou seja, formam uma clique. 

Figura 3.2: Exemplo de vértice simplicial 

Uma classe de grafos muito estudada são os grafos cordais, pois impor- 

tantes aplicações estão relacionadas a esta classe, como a possibilidade de se 

encontrar uma ordem de pivoteamento na resolução de sistemas lineares tal 

que não ocorra preenchimento na matriz correspondente ao grafo, ou seja, 

não haverá mudança de elementos nulos para não-nulos em A,,,. 

Ser cordal é também uma propriedade hereditária, ou seja, todo subgrafo 



G' induzido de um grafo G é também cordal. 

Grafos cordais são conhecidos também como grafos triangulados, grafos 

de eliminação perfeita, grafos de circuito rígido, e grafos monótono transi- 

t ivos. 

Na figura 3.3 apresentamos um exemplo de grafo não-cordal, e logo 

abaixo, um exemplo de um grafo cordal, que possui uma corda, evitando 

assim ciclos maiores do que três. 

Figura 3.3: Exemplo de grafo não-corda1 G1 e grafo cordal Ga 



Definiqão 1 Ordem de eliminação perfeita é uma  ordem de eliminação W 

dos vértices do grafo G = (V,E), tal que W = { wl, wz , ... , w, ), onde 

cada vértice wi E V, é simplicial e m  G \ { wl, wz , ... , wi-1 ). 

Definiqão 2 U m  subconjunto S contido e m  V é u m  separador de vértices 

para vértices a e b não-adjacentes, ou também chamado de a-b separador, se 

a remoção de S do grafo G separa a e b e m  componentes conexas distintas. 

Se nenhum subconjunto próprio de S é um a-b separador, então S é um 

separador de vértices minimal para a e b. 

Lema 1 Todo grafo cordal G = (V,E) possui u m  vértice simplicial. 

A lém disso , se o grafo G não é uma  clique , então este grafo possui 

ao menos dois vértices simpliciais não-adjacentes. 

Prova: 

Se o grafo G é completo, então todo vértice de G é simplicial, logo o 

lema é verdadeiro. 

Assumimos que o grafo G não é completo, e que G possui dois vértices 

não-adjacentes a e b e que o lema é verdadeiro para todo grafo cordal com 

menos vértices do que o grafo G. 

Seja S um separador de vértices minimal para a e b com G (A) e G (B) 

sendo as componentes conexas de G (V - S) contendo respectivamente a e 

b. 

Por indução, ou o subgrafo G (A+S) possui dois vértices simpliciais não- 

adjacentes, e como S induz a um subgrafo completo ( teorema 1, que será 

descrito posteriormente ), um dos vértices deve estar em G (A), ou G (A-kS) 

é um subgrafo completo e qualquer vértice é simplicial em G (A + S) .  E 

além disso, como Adj (A) está contido em A + S, um vértice simplicial de 

G (A + S) em A é simplicial em todo grafo G. 



Logo, por similaridade B contém um vértice simplicial de G, provando 

o lema. 

Uma caracterização de grafos cordais pode ser dada pelo seguinte teo- 

rema [8]: 

Teorema 1 Seja G u m  grafo cordal. São equivalentes as seguintes 

afirmações: 

a )  G é cordal. 

b) G possui uma  ordem de eliminação perfeita. A lém disso, qualquer 

vértice simplicial pode iniciar u m a  ordem de eliminação perfeita. 

c )  Todo separador de vértices minimal induz a u m  subgrafo completo de 

G.  

Prova: 

Seja { a ,  x, b, yi, ya, ... , yk ,  a ) ( k  2 4) um ciclo simples de 

G = (V, E ) .  Todo a-b separador m i n i m a l  deve conter vértices x e yi para 

algum i ,  logo, ( x, yi) E E, que é uma corda do ciclo. 

Suponha que S é um a-b separador m i n i m a l  com G (A)  e G (B) sendo 

as componentes conexas de G (V - S) contendo a e b, respectivamente. 

Como S é minimal, cada x E S é adjacente a algum vértice em G (A)  

e algum vértice em G (B). Logo, para qualquer par { x, y ) E S existem 

caminhos: 



onde cada ai E A e bi E B, tal que esses caminhos são escolhidos para ser o 

de tamanho menor possível. Isto segue que: 

é um ciclo simples cujo tamanho é ao menos quatro, implicando que este 

deve ter uma corda. Mas (ai, bj) 6 E pela definição de vértice separador, 

e (ai, a j )  6 E e (bi, bj) 6 E pela minimalidade de r e t. Assim, a única 

possibilidade de corda é (x, y) E E. Observe que desta prova segue também 

que r = t = 1, implicando que 'dx, y E S, existem vértices em A e em B 

que são adjacentes tanto a x quanto a y. 

De acordo com o lema, se G é cordal, então este tem um vértice simplicial, 

chamemos de x este vértice. Como G (V-x) é cordal e menor do que G, este 

tem por indução, um esquema de eliminação perfeito que, quando une-se ao 

índice de x, forma um esquema de eliminação perfeito para G. 

Seja C um ciclo simples de G e seja x o vértice de C com o menor índice 

no esquema de eliminação perfeito. Como mod (Adj (x) n C) 2 2, a eventual 

simplicialidade de x garante uma corda em C. 

Portanto podemos afirmar que grafos cordais são chamados de grafos de 

eliminação perfeita porque é uma classe de grafos que possui uma ordenação 

de eliminação perfeita de seus vértices. 



Um importante conceito sobre grafos são os chamados grafos de in- 

terseção [17], onde grafo de interseção é definido abaixo: 

Definição 3 Seja uma famz7ia 

de conjuntos finitos (ou estruturas) de 3, com V (G) = 3 e tal que { i ,  j ) = 

(i, j) E E (G) se e somente se Si n Sj  # 0, i # j .  

Como o grafo não é direcionado, { i, j ) = { j, i ), isto é, (i, j) = (j, i), 

onde [V (G)I = n, ou seja, um vértice para cada conjunto Si. 

Consideramos uma família pois podemos ter conjuntos repetidos. Dado 

uma família 3 ,  um grafo G é caracterizado de interseção se existe uma 

família 3, onde 3 é uma representação (ou modelo de interseção) de G. 

Uma caracterização para grafos de interseção é dado pelo teorema de Mar- 

czewsky (1945) [16]: 

Teorema 2 Todo grafo é um grafo de interseção. 

Prova: 

Dado um grafo G = (V, E) tal que: 



Definimos para cada i, 1 5 i 5 n,  onde n = ( V  (G)(, 

Si = { ej I e j  incide em i ), V (G) = { 1, 2, ... , n ) e existe (i, j )  se e 

somente se Si n Sj # 0. 

Falta mostrar que: 

é uma representação de G. 

Sejam i e j vértices adjacentes em G. 

Logo, e k  = (i, j )  E G. Por construção, e k  E Si e ek E Sj então ek C 
SinSj e SiflSj # 0. 

Sejam i e j, i # j tal que Si í l  Sj # 0. 

Existe uma aresta e k  E Si fl Sj. Por construção, ek é incidente a i e e k  é 

incidente a j .  Como i # j, e k  = (i, j )  e i e j são vértices adjacentes em G. 

Nesta seção apresentaremos a relação entre grafos cordais e grafos de 

interseção, iniciando-se pela formação de uma árvore de eliminação dos 

vértices do grafo cordal. 

Esta árvore de eliminação será baseada em uma ordem de eliminação de 

seus vértices, e além disso, mostraremos também a formação de subárvoies 

da árvore de eliminação. 



Cada subárvore estará associada a um vértice da árvore de eliminação e 

juntas comporão uma família de estruturas, que corresponderá ao grafo de 

interseção, que será cordal. 

rvore de Eliminação 

A partir de uma ordem de eliminação dos vértices de um grafo G, pode 

ser formada uma árvore de eliminação T, onde cada vértice de T é equiva- 

lente a um vértice de G. 

Para se construir essa árvore de eliminação, seguiremos o seguinte pro- 

cedimento: 

Rotularemos os vértices de G, que nos dará a ordem de eliminação dos 

vértices, de acordo com o seguinte critério (veja [2]): todo vértice simplicial, 

que não tenha como adjacente outro simplicial, recebe rótulo 1. Caso tenha- 

mos dois ou mais vértices simpliciais adjacentes entre si, apenas um deles 

receberá rótulo 1. 

Assim, os vértices simpliciais rotulados com 1 formam um conjunto in- 

dependente. O mesmo ocorrerá com todos os conjuntos de vértices com 

rótulos iguais. 

Eliminamos estes vértices do grafo e pelo Lema 1, como o grafo é cordal, 

existirá ao menos um vértice simplicial no novo grafo, e caso este não seja 

uma clique, existirão ao menos dois. 

Ao eliminarmos esses vértices de rótulo 1, todos os vértices simpliciais 

não-adjacentes a outros simpliciais, neste novo grafo, recebem rótulo 2. Caso 

tenhamos neste novo grafo, dois ou mais simpliciais adjacentes, apenas um 

receberá rótulo 2, ou seja, os vértices simpliciais neste novo grafo rotulados 

com 2 formarão um conjunto indenpendente. 



Continuamos com esse procedimento até que todos os vértices do grafo 

estejam rotulados. 

Ao rotularmos o maior número de vértices com o mesma numeração, 

estamos paralelizando a eliminação, o que nos permite em um passo, a eli- 

minação de mais de um vértice. 

Num grafo completo K,, ou mesmo um subgrafo clique G' de G, não 

é possível a paralelização na ordem de eliminação, pois este não possui um 

conjunto independente de tamanho maior que um. 

Cada vértice de uma clique terá uma rotulação diferente, uma vez que 

todos são simpliciais e adjacentes. Sua eliminação se dará de forma sequen- 

cial. 

Para construirmos uma árvore de eliminação T, tomaremos como raiz r 

da árvore, o vértice de maior rótulo do grafo G(V, E), onde IVI = N. 

A seguir, tomaremos como descendentes imediatos da raiz de T, os 

vértices de maior rótulo de cada componente conexa Ci do grafo G \ { r ) .  

Caso tenhamos uma única componente conexa C, então tomaremos o 

vértice de maior rótulo como o único descendente da raiz. 

Cada vértice xi, descendente de r na árvore, será raiz da subárvore T [xi] . 

Assim, repetiremos o processo acima para cada componente conexa D j  do 

grafo Ci\{xi), ou seja, os descendentes imediatos de cada xi serão os vértices, 

em cada componente conexa de Dj,  de maior rótulo. 

Seguiremos com o procedimento até que todos os vértices tenham sido 

incluídos na árvore. 

Segue deste procedimento, que será ascendente imediato de um vértice 

v, o primeiro vértice adjacente em G que foi ordenado após v na ordem de 

eliminação, ou seja, o vizinho que possuir o menor rótulo após v. Maiores 

detalhes veja em [2]. 



Assim, todo vértice a ser incluído na árvore de eliminação T, possuirá 

uma rotulação maior na ordem de eliminação do que os outros vértices da 

sua componente conexa ainda não incluídos. 

Cada par de vértices u e v na árvore T, possuem a seguinte carac- 

terísitica: se u e v são vértices adjacentes em G, então ou v é descendente 

de u em T ou u é descendente de v em T. 

Ao se formar essa estrutura, a árvore de eliminação terá como folhas 

sempre um vértice simplicial, pois este terá, na ramificação, o menor rótulo. 

Vértices não-adjacentes em G poderão ter rótulos iguais. Estes vértices 

que possuem rótulos iguais poderão ser eliminados ao mesmo tempo, ou 

ainda, não necessariamente haverá uma ordenação única para eliminar as 

folhas da árvore de eliminação. 

A eliminação dos vértices da árvore se dará a partir da sua ramificação, 

os vértices descendentes serão eliminados primeiro que seus ascendentes, ou 

seja, a eliminação se dará pelas folhas. 

Na figura 3.4, temos um grafo cordal com seus vértices A, B ,  C, D e E 

rotulados em uma ordem de eliminação perfeita e sua respectiva árvore de 

eliminação. Podemos observar ainda que, mesmo sendo adjacente a B no 

grafo, o vértice A não é descendente imediato de B .  

Para grafos não-cordais, é necessário que se tenha em princípio, uma 

ordem de eliminação para os vértices do grafo G. 

Essa ordenação poderá ser dada pelo seguinte procedimento (veja 

[15, 191): Inicialmente, considere todos os vértices do grafo não marcados. 

Selecione um vértice v não-marcado, e adicione arestas a G até que todos os 

vizinhos não-marcados de v sejam adjacentes entre si ( ou seja, esses vizi- 

nhos formem uma clique ), então marque v . Repita esse procedimento até 

que todos os vértices do grafo estejam marcados. 

Esse procedimento preenche o grafo G com novas arestas e o torna cordal. 



Figura 3.4: Árvore de eliminação de um grafo cordal 

Denotamos esse grafo preenchido como G*, e o chamamos de filled graph, 

ou ainda, chordal completion de G, e as novas arestas incluídas no grafo são 

chamadas de arestas de preenchimento, fill edges, ou somente fill. 

A ordem em que são selecionados os vértices para efetuarmos o tex- 

titchordal completion de G, é dada por alguma heurística de ordenação, 

possivelmente sequencial. 

Como o grafo G* é cordal, podemos rotular seus vértices da mesma forma 

que rotulamos os vértices de um grafo cordal, podendo assim paralelizar essa 

ordem de eliminação. 

Essa rotulação também pode ser dada por alguma heurística como por 

exemplo Nested Dissection ou Grau Mínimo, que serão vistas posterior- 

mente. 

A construção da árvore de eliminação correspondente será feita da mesma 

maneira que foi descrita para grafos cordais. 



.2 Subárvores da Arvore de Elirninaqão 

Como vimos na subseção anterior, a partir de uma ordem de eliminação, 

pode-se construir uma árvore de eliminação T considerando a ordenação 

dos vértices do grafo G, tomando-se como raiz o vértice de maior rótulo na 

ordem de eliminação. 

Os vértices descendentes da raiz r dessa árvore de eliminação possuem 

rótulo inferior ao da raiz, e assim até os vértices de menor rótulo, que serão 

as folhas da árvore de eliminação. 

Com a construção da árvore de eliminação, podemos então construir 

subárvores da árvore de eliminação como um modelo de interseção que man- 

terá a estrutura da árvore. 

Seja T uma árvore de eliminação de um grafo G. A partir de T podemos 

construir subárvores Ti que representarão uma família de estruturas que 

corresponderão a um grafo de interseção. 

Cada uma das subárvores representará um vértice de G, logo existirão 

n subárvores e a interseção dessa família de estruturas, subárvores { Tu ), 

formarão um grafo de interseção que será cordal, como será mostrado pos- 

teriormente no teorema 3. 

A subárvore Ti terá como raiz o vértice i ,  e será formada pela união de 

todos os caminhos de i até v na árvore de eliminação, iniciando-se por i a 

todos os vértices v, adjacentes a i no grafo G original, e descendentes de i 

na árvore T. 

Essa estrutura será formada a partir da raiz até as folhas, e assim, a 

subárvore da raiz irá intersectar as subárvores dos seus descendentes que 

representam vértices adjacentes ao vértice equivalente a raiz em G. 

As subárvores dos descendentes imediatos de r irão intersectar as 



subárvores de todos os seus descendentes, netos de r, que representam 

vértices adjacentes a eles no grafo original, e assim até as folhas de T. 

Como a construção das subárvores é realizada de cima para baixo, as 

folhas da árvore de eliminação não terão descendentes, então para cada um 

desses vértices representados, será criada, para efeito de visualização, uma 

subárvore que será intersectada pelas subárvores que representam vértices 

adjacentes em G. 

Os vértices são introduzidos na árvore de eliminação de modo que os 

vértices adjacentes no grafo G, são ascendentes ou descendentes na árvore. 

Não necessariamente esses vértices são ascendentes ou descendentes ime- 

diatos na árvore, então na construção das subárvores essas relações de adja- 

cências serão mantidas através das interseções. 

Assim, para cada par de vértices { u, v ) adjacentes no grafo G, as 

subárvores TV e Tu se intersectam. 

Na construção de uma subárvore, ao se intersectar as subárvores que 

representam vértices adjacentes no grafo G, pela formação da árvore de 

eliminação, haverá subárvores que se intersectarão, mas que no grafo G não 

havia aresta entre os vértices. 

Isto precisamente é o preenchimento que ocorrerá no grafo, com a in- 

trodução de novas arestas que o tornará cordal. 

Como queremos que o grafo tenha o menor preenchimento possível, 

temos que ter o menor número de arestas em cada subárvore, pois cada 

aresta na família de subárvores { TV ) da árvore de eliminação representa 

uma aresta em G;: ( grafo preenchido ou cordal ). 

Uma melhor caracterização para subárvores pode ser dada pelo seguinte 

teorema [a] : 

Teorema 3 Seja G = (V,E) um grafo não direcionado. As seguintes 



afirmações são equivalentes: 

a )  G é u m  grafo cordal. 

b) G é u m  grafo de interseção de u m a  famzlia de subárvores de uma  

árvore. 

c )  Existe uma  árvore T = (K ,  E )  cujo conjunto de vértices K é o con- 

junto de cliques maximais de G tal que cada subgrafo induzido Tk,(v  E V )  

é conexo (e  u m a  subárvore) , onde Kv é uma  clique maximal que contém v .  

Prova: 

Assumimos que existe uma árvore T = ( K ,  E') satisfazendo c). Seja 

{ v ,  w ) E V .  Agora ( v , w )  E A; { v ,  w ) E A para alguma clique A E K ,  

KvnKw # 0 , T ( K v ) n T ( K w )  #0. 

Assim G é um grafo de interseção de uma família de subárvores 

{ T  (Kv)  I v E V )  de T .  

Seja { TV ) ( v  E V )  uma família de subárvores de uma árvore T ,  tal que 

( v ,  w )  E E,  se TV n Tw # 0.  

Suponha G contendo um ciclo sem corda: 

{ vo, V I ,  ... , vk-1, v0 ) com k 2 4 

correspondente a sequência de subárvores { To, T I ,  ... , T k - 1 ,  To ) da 

árvore T ,  isto é, Ti í l  Tj # 0 se e somente se i e j diferem por no máximo 1 

módulo K.  Toda aritmética será feita em módulo K .  

Escolha um ponto a (i) de T, fl Ti+l, (i = 0, 1, ... , k - 1). Seja b (i) o 



último ponto em comum no caminho (único) simples de a (i) até a (i - 1) e 

a (i) para a (i + 1). 

Esses caminhos ficam em Ti e Ti+i, respectivamente, tal que b (i) também 

fica em Ti n Ti+l. 

Seja um caminho simples conectando b (i) e b (i + 1). 

Temos então Pi C Ti, Pi n P' = 0, para i e j diferindo por mais do que 

1 módulo K.  

Além disso, Pi n Pi+1 = b (i) para { i = 0, 1, ... , k - 1 ). Assim, niPi 
é um ciclo simples em T, contradizendo a definição de árvore. 

Provaremos a implicação do teorema por indução no tamanho de G. 

Assumimos que o teorema é verdadeiro para todo grafo tendo menos 

vértices do que G. 

Se G é completo, então é um vértice simples e o resultado é trivial. 

Se G é desconexo com componentes { Gl, . .. , Gk ), então por indução 

existe uma árvore correspondente Ti satisfazendo c) para cada Gi. Nós 

conectamos um ponto de Ti com um ponto de Ti+l, { i = 1, ... , k - 1 ), 

para obter uma árvore satisfazendo c) para G. 

Assumimos que G é conexo mas não completo. Escolha um vértice sim- 

plicial a de G e A = {a) U Adj  (a). 

Temos que A é uma clique maximal de G. Seja U = { u E A I adj (u) C 

A ) e Y = A - U. Note que os conjuntos U, Y e V - A são não vazios já 

que G é conexo mas não completo. 

Considere o subgrafo induzido G' = GV-,, que é corda1 e tem menos 

vértices do que G. 



Por indução, seja T' uma árvore cujo conjunto de vértices K' é o conjunto 

de máximas cliques de G' tal que para cada vértice v E V - U o conjunto 

KL = { X E K' 1 v E X ) induz um subgrafo conexo (subárvore) de T'. 

Observe que: ambos, K = K' + A - Y ou K = K' + A dependem se Y é ou 

não clique maximall de G'. 

Seja B uma clique maximal de G' contendo Y. 

Caso 1. Se B = Y, então obtemos T a partir de T' renomeando B e A. 

Caso 2. Se B é diferente de Y, então obtemos T a partir de T' conectando 

o novo vértice de A para B. 

Em ambos os casos, Ku = A, Vu E U e K, = KL, Vv E V - A, cada um 

dos quais induz uma subárvore de T .  

Precisamos observar somente sobre os conjuntos Ky (y E Y ) .  No caso 1, 

Kr, = Kh + A - B, que induz a mesma subárvore como KL já que somente 

nomes são trocados. 

No caso 2, Ky = Kb + A, que induz uma subárvore. 

Assim, temos construído a árvore T e provado o teorema. 

Na figura 3.5, temos um exemplo de um grafo cordal, com seus vértices 

rotulados em uma ordem de eliminação perfeita, e além disso, temos também 

sua respectiva árvore de eliminação e as subárvores da sua árvore de elimi- 

nação. 



Figura 3.5: Subárvores de uma árvore de eliminação de um grafo 



Ao longo dos anos, vários métodos de ordenação para vértices de um 

grafo, que minimize o preenchimento para torná-lo corda1 foram estudados. 

Neste capítulo apresentaremos algumas das heurísticas mais utilizadas 

na escolha de uma ordem de eliminação de vértices que minimize o preenchi- 

mento de um grafo. 

Apresentaremos primeiro a heurística de grau mínimo, que é baseada no 

grau dos vértices, em que são escolhidos os vértices de menor grau no grafo 

para serem eliminados primeiro. 

Depois mostraremos a heurística Nested Dissection, que se baseia na 

escolha de separadores no grafo, fazendo-se assim divisões no grafo e orde- 

nando os vértices pertencentes a esses separadores. 

Também apresentaremos um método híbrido, ou seja, um método que 

utiliza tanto da heurística de grau mínimo, quanto da Nested Dissection, 

que consiste em dividir o grafo até um certo tamanho, Nested Dissection, e 

então aplica-se grau mínimo nos subgrafos restantes. 



A escolha de uma ordem de eliminação de vértices para grafos não- 

cordais, em que ocorra o menor preenchimento possível têm sido muito 

pesquisada, e alguns estudos foram desenvolvidos, como a heurística de grau 

mínimo. 

A heurística de grau mínimo dá origem a um algoritmo conhecido como 

algoritmo de ordenação de grau mínimo [l, 10, 20, 11. Este algoritmo trata 

do problema de identificar uma ordenação para os pivôs em uma matriz 

A em Rnxn, quadrada, simétrica e definida positiva, de uma maneira mais 

direta no sentido de minimizar o preenchimento da matriz, ou de um grafo 

correspondente. 

Este tratamento direto corresponde a escolher, em cada passo da elimi- 

nação de Gauss, um vértice v do grafo correspondente que tenha o menor 

grau para ser eliminado, e adiciona-se arestas em G para tornar os vértices 

adjacentes à v vizinhos entre si, ou seja, Adj(v) irá induzir a um subgrafo 

completo, após a eliminação de v. 

Alguns problemas são detectados na ordenação dos vértices, como a pos- 

sibilidade de se ter muitos vértices com grau mínimo, isto é, ter mais de um 

vértice de grau mínimo a ser escolhido para ser eliminado. Esse problema, 

geralmente é resolvido de forma arbitrária. 

Para um grafo com estrutura de árvore, essa heurística produz uma 

ordenação em que não ocorre nenhum preenchimento, ou seja, produz uma 

ordem de eliminação perfeita, já que para cada passo da eliminação é sempre 

escolhido uma das folhas da árvore que possui grau 1, até que termine todos 

os vértices do grafo. 

Para classes de grafos mais gerais, a ordenação de grau mínimo nos 

vértices do grafo G pode não ser uma ordem de preenchimento mínimo na 



matriz, ou seja, a heurística de grau mínimo, para encontrar uma ordenação 

dos vértices de um grafo, não é ótima. 

No grafo da figura 4.1, pode-se ver que E é o vértice de grau mínimo, 

d(E)  = 2, mas ao eliminarmos E teremos um preenchimento no grafo, sendo 

criada uma aresta entre os vértices D e F, mesmo sendo o grafo cordal, que 

possui uma ordem de eliminação perfeita, onde não ocorre preenchimento 

no grafo. 

Figura 4.1: Exemplo de que a heurística de grau mínimo não é ótima 

Outro problema que ocorre com o algoritmo de ordenação de grau 

mínimo é o fato de que um vértice de grau baixo, pode ter seu grau au- 

mentado quando um, ou mais de seus vizinhos são eliminados, já que pode 

haver um preenchimento ao se tornar os vizinhos dos vértices já eliminados 



adjacentes entre si. 

Ao escolher a ordem para a eliminação dos vértices, em cada passo da 

eliminação, é recalculado o grau da cada vértice do grafo, então esse vértice 

passa a ter um grau atualizado. 

Recalcular o grau dos vértices do grafo na eliminação de Gauss é uma 

das principais razões de consumo de tempo do algoritmo de ordenação de 

grau mínimo. 

Algumas melhorias foram desenvolvidas para esse algoritmo como a e- 

liminação concentrada [7], estudos esses feitos por George e McIntyre. Foi 

observado que na eliminação de um vértice v de grau mínimo, frequente- 

mente existe um subconjunto Y de vértices adjacentes a v que podem ser 

eliminados imediatamente após a v. 

O teorema a seguir contém a base teórica desta observação: 

Teorema 4 Se v é selecionado como o vértice de  grau minimo no grafo G, 

então o subconjunto Y = { z E Adj  ( v )  I grau (Gv(x))  = grau (v)  - 1 ) pode 

ser selecionado junto, e em qualquer ordem, no algoritmo de  grau minimo. 

Este teorema nos permite evitar algumas transformações no grafo e pas- 

sos de atualizações de grau, já que providencia um conjunto de vértices de 

grau mínimo que podem ser selecionados junto com o vértice v inicial. 

Em vez de fazer-se uma transformação de G para Gv = G \ { v ) e 

atualizar os graus dos vértices, pode-se fazer uma eliminação dos vértices 

em Y e o vértice v simultaneamente. 

Eliminando-se o vértice v com o subconjunto Y, não é necessário re- 

calcular o grau de todos os vértices de Y no passo seguinte da ordem de 

eliminação, e com isso diminui-se o tempo gasto no algoritmo, e além disso, 

também não é necessário tornar os vizinhos de v que pertençam a Y adja- 

centes entre si. 



Uma outra heurística para a escolha de uma ordem de pivoteamento 

é conhecida como ordenação Nested Dissection [5, 6 ,  9 ,  10, 14, 201. Esta 

ordenação foi proposta por George [5] como uma alternativa para a heurística 

de grau mínimo. 

A idéia básica desta heurística é a de identificar um conjunto de colunas 

S, cuja remoção divide a matriz em duas partes, X e Y, cujos valores não- 

nulos, estão em linhas e colunas disjuntas. 

Figura 4.2: Característica da matriz após Nested Dissection 



Ao se ordenar o conjunto S após X e Y, não ocorrerá nenhum preenchi- 

mento na matriz nos blocos fora da diagonal das submatrizes consistindo de 

X e Y. Ao se encontrar o conjunto S, X e Y podem ser reordenados pela 

aplicação da heurística Nested Dissection recursivamente, ou por qualquer 

outro método de ordenação, como por exemplo a heurística de grau mínimo. 

Em termos de grafos, Nested Dissection pode ser visto como a definição 

de um separador S, e X e Y são as duas partes separadas no grafo G por S. 

Para uma efetiva estratégia de Nested Dissection, é desejado uma escolha 

de um separador pequeno e também um equilíbrio entre o tamanho das 

partes separadas X e Y. Nem X ,  nem Y devem ser muito pequenos. Com 

um equilíbrio entre X e Y, podemos ter um melhor separador para o grafo. 

A ordenação dos vértices do grafo G se dá na ordem de definição dos 

separadores, ou seja, ao se definir os vértices do separador, estes terão 

rótulos maiores que os demais vértices que pertençam a separadores ainda 

não definidos, caso os separadores possuam mais de um vértice, a ordenação 

destes vértices é feita de forma arbitrária. 

Em comparação com a heurística de grau mínimo, Nested Dissection 

pode ser visto como uma ordenação global dos vértices do grafo, enquanto 

a heurística de grau mínimo é uma ordenação apenas local. Isto faz com 

que a heurística Nested Dissection seja mais atraente para análises teóricas. 

George [5] provou que Nested Dissection produz ordenações ótimas assin- 

toticamente para problemas de grades regulares. 

Para problemas pequenos, a heurística Nested Dissection se mostra não 

muito eficiente em comparação com a heurística de grau mínimo, mas para 

problemas maiores Nested Dissection fornece resultados satisfatórios. 



Para uma melhora tanto no tempo do algoritmo quanto na qualidade da 

ordenação, é usado um híbrido da heurística de grau mínimo e da heurística 

de Nested Dissection. 

Este método híbrido [9, 101 é iniciado com um Nested Dissection padrão 

incompleto no grafo de A E Pxn, em que se faz vários níveis de Nested Dis- 

section até que todos os subgrafos sejam menores do que um certo tamanho, 

não maiores do que a trigésima segunda parte do número de vértices do grafo 

G original. 

Após aplicar-se até cinco níveis da heurística Nested Dissection no grafo 

G, poderemos ter ainda subgrafos do grafo G, então será utilizada finalmente 

a heurística de grau mínimo nesses subgrafos menores. 

Isto permite que se obtenha os benefícios da heurística de Nested Dis- 

section para níveis maiores, onde muito do trabalho de fatoração é feito, e 

também obtemos as vantagens da heurísitica de grau mínimo para problemas 

pequenos. 

É também feito uma ordenação nos separadores, obtidos com o Nested 

Dissection, utilizando grau mínimo. A intuição por trás desse método 

híbrido é que o Nested Dissection faz uma hipótese implícita de que uma 

divisão recursiva do problema é uma melhor aproximação para a ordenação. 

Essa divisão recursiva permite que a heurística de grau mínimo reordene 

os vértices dos separadores removidos nessa hipótese. 



5. qi io  linear 

Neste capítulo, apresentaremos um modelo de programação linear mista 

para o problema de completar um grafo conexo para torná-lo cordal, uti- 

lizando o menor número possível de arestas. 

Para construir este modelo, serão seguidas as estruturas definidas nos 

capítulos anteriores, como árvores de eliminação e subárvores de árvores de 

eliminação. 

A partir de um grafo G, devemos então construir uma árvore de elimi- 



nação, em que os vértices estejam dispostos de forma que esta tenha uma 

ordem de eliminação dos vértices em que ocorra o menor preenchimento de 

arestas possível no grafo G, de forma a torná-lo cordal. 

Apresentaremos antes do modelo do problema de programação linear, 

um exemplo passo a passo do processo de tornar um grafo cordal através 

dessas estruturas. 

Seja G o grafo conexo abaixo: 

Figura 5.1: Exemplo de grafo conexo não-corda1 

A partir do grafo G acima, devemos construir uma árvore de eliminação 

de seus vértices. 

Para construírmos a árvore de eliminação do grafo G, teremos que ter 

uma ordem de eliminação de seus vértices. 

Dada a rotulação a seguir, obtida através do método explicado na 



subseção (3.4.1), construiremos a árvore de eliminação dos vértices de G. 

Figura 5.2: Definição de uma ordem de eliminação 

A árvore de eliminação será construída a partir do maior rótulo, que será 

a raiz da árvore de eliminação, vértice C com rótulo 5, até os vértices com 

os menores rótulos, que serão as folhas, vértices A, H e I, com rótulos 1. 

Com a raiz definida como o vértice C,  teremos como descendentes ime- 

diatos de C, vértices com os maiores rótulos, de cada uma das duas compo- 

nentes conexas de G \ { C ), ainda não incluídos na árvore de eliminação, 

rótulos esses menores que o de C, como os vértice D e F, que possuem rótulo 

4. 

Como possuem o mesmo rótulo, os vértices D e F devem estar em ra- 

mificações diferentes da árvore de eliminação, como ilustrado na figura 5.3. 

Tendo definido os vértices descendentes da raiz, teremos que definir os 

vértices descendentes de D e F na árvore de eliminação. Estes vértices 

serão os de maior rótulo de suas componentes conexas que ainda não foram 

introduzidos na árvore, vértices B e J, que possuem rótulo 3, como mostra 



Figura 5.3: Definição dos vértices descendentes da raiz C 

a figura 5.4. 

Figura 5.4: Definição dos vértices descendentes de D e F 

Como a inclusão do vértice J na árvore acarreta na divisão de uma das 

componentes conexas em duas, os vértices de maior rótulo em cada uma 

das componentes serão incluídos descendentes de J na árvore de eliminação, 

ou seja, mesmo K e I não possuindo rótulos iguais, estes pertencerão a 

ramificações diferentes, mas com o mesmo vértice ascendente J. 

Para o descendente de B, usaremos o mesmo processo usado anterior- 

mente, ou seja, o vértice de maior rótulo da outra componente conexa que 

ainda não havia sido incluído na árvore de eliminação, será introduzido des- 

cendente imediato do vértice B, como na figura 5.5. 



Figura 5.5: Definição dos vértices descendentes de B e J 

Seguindo o procedimento, o vértice A, que possui rótulo 1 e é adjacente 

a E no grafo, será incluído descendente imediato do vértice E, como mostra 

a figura 5.6. 

Assim, temos montada a árvore de eliminação T do grafo G, devemos 

então montar as subárvores da árvore de eliminação, que formarão uma 

família de estruturas correspondentes a um grafo de interseção. 

Para cada vértice v na árvore de eliminação, haverá uma subárvore T, 

correspondente, e para definirmos cada uma dessas subárvores, utilizaremos 

o procedimento descrito na subseção 3.4.2. 

Cada subárvore TV, terá raiz v, e será formada pela união de todos os 

caminhos entre o vértice v e os seus descendentes em T que pertencem à 

Adj( v ) no grafo original G. 

Construiremos então a subárvore Tc, equivalente ao vértice raiz C. Para 

isso usaremos o conjunto Adj( C ) correspondente ao grafo G. 

Como Adj( C ) = { B, D, F }, então a união dos caminhos deverá 

ter como destino os vértices B, D e F, uma vez que estes vértices são 



Figura 5.6: Definição dos vértices descendentes de E e K 

descendentes de C na árvore, como mostra a figura 5.7. 

B 

Figura 5.7: Definição da subárvore Tc 

Após a construção da subárvore da raiz Tc,  construiremos as subávores 

de seus descendentes, começando pelo vértice D. 

O vértice D tem como vizinhos os vértices C e E no grafo G, ou seja, 



Adj( D ) = { C, E ), então a união dos caminhos deverá ter como destino 

apenas o vértice E, pois o vértice C é ascendente na árvore de eliminação. 

TD 

Figura 5.8: Definição da subárvore TD 

Pode-se perceber que a subárvore TD contém o vértice B, mas no grafo 

G os vértices D e B não são adjacentes. Como veremos posteriormente, este 

fato estará associado a um preenchimento que ocorrerá e tornará o grafo G 

cordal. 

Construiremos, a seguir, a subárvore do outro vizinho de C, a subárvore 

equivalente ao vértice F. 

Como F tem como vizinhos os vértices C,  K e J no grafo G, a união 

dos caminhos deverá ter como destino os vértices K e J, uma vez que C é 

a raiz de T, ou seja, é ascendente na árvore de eliminação, como mostra a 

figura 5.9. 

Construiremos agora a subárvore TB, equivalente ao vértice B. 

No grafo G, o vértice B tem como vizinhos os vértices A e C, então a 

união dos caminhos terá como destino o vértice A, uma vez que C é a raiz 

da árvore de eliminação. Figura 5.10. 

Na subárvore T j ,  o a união dos caminhos terá como destino os vértices 

F, K e I, que pertencem a Adj( J ). Como mostra a figura 5.11. 



Figura 5.9: Definição da subárvore TF 

Figura 5.10: Definição da subárvore TB 

Figura 5.11: Definição da subárvore TJ 



A união dos caminhos para a construção de TE, terá como destino, os 

vértices pertencentes a Adj( E ), ou seja, os vértices A e D. Como D está 

acima na árvore de eliminação, terá como destino apenas a A. Como na 

figura 5.12. 

Figura 5.12: Definição da subárvore TE 

Para construir TK, a união dos caminhos terá como destino o vértice H, 

uma vez que, mesmo pertencendo a Adj( K ), F e J são ascendentes de K 

na árvore de eliminação. Figura 5.13. 

Figura 5.13: Definição da subárvore TI< 

As folhas da árvore de eliminação não possuem descendentes, assim a 

união dos caminhos será apenas os próprios vértices, logo suas subárvores 

serão apenas as próprias folhas da árvore. 

Para efeito da construção das interseções, consideraremos como as 

subárvores das folhas um traço, como mostra a figura 5.14. 

Após construírmos as subárvores da árvore de eliminação, podemos então 



Figura 5.14: Definição da subárvore TA, TH e Tl 

montar o grafo de interseção composto das interseções das subárvores, e 

assim, teremos o grafo G+ preenchido, devido as novas arestas que serão 

incluídas com as interseções. Como mostram as figuras 5.15 a 5.22. 

Figura 5.15: Subárvores da árvore de eliminação do grafo G 



A união das subárvores da árvore de eliminação formam uma família de 

estruturas que correspondem a um grafo de interseção, onde cada subárvore 

representa um vértice, e cada interseção forma uma aresta no grafo G*, 

como definido na seção 3.3, sobre grafos de interseção. 

A partir da união das subárvores, podemos então construir o grafo G* 

(preenchido), ou seja, podemos construir um grafo G* cordal. 

Tomando cada interseção das subárvores como arestas, construiremos o 

grafo G*, agora cordal. Como a subárvore Tc intersecta as subárvores To, 

TB e TF, então existirá uma aresta entre C e cada um dos vértices D, B e 

F. Como mostra a figura 5.16. 

Figura 5.16: Vértices adjacentes ao vértice C no grafo G* 

As interseções da subárvore TE. com as subárvores Tc, Tj e TK acarretará 

em arestas entre o vértice F e os vértices C, J e K. Como já existe aresta 

entre os vértices F e C, não será necessário incluí-la. Figura 5.17. 

A subárvore To intersecta as subárvores Tc, TB e TE, assim haverá uma 

aresta entre D e cada um dos vértices C ,  B e E, como para C já existe 

uma aresta, basta incluir uma aresta entre D e os vértices B e E. Como na 

figura 5.18. 

A partir dessa figura, podemos perceber uma aresta (D, B) que não e- 

xistia no grafo G original, ou seja, a interseção entre as subárvores TB e TD 

acarretou em um preenchimento no grafo, que o tornará cordal. 



Figura 5.17: Vértices adjacentes ao vértice F no grafo G* 

Figura 5.18: Vértices adjacentes ao vértice D no grafo G* 

Para a subárvore Tj, temos que esta intersecta as subárvores TF, TK e 

TI, não será necessário inserir uma aresta entre F e J, somente será incluída 

arestas entre o vértice J e os vértices K e I. como na figura 5.19. 

A subárvore TB intersecta as subárvores Tc, To, TE e TA, como já 

visto, as subárvores representadas por vértices que estão acima na árvore de 

eliminação, já possuem arestas entre eles, logo incluiremos arestas entre os 

vértices B e os vértices E e A. figura 5.20. 

Para a subárvore TK, temos que esta intersecta as subárvores TF, Tj 

e TH, logo construiremos arestas apenas para o vértice H, como visto na 

figura 5.21. 



Figura 5.19: Vértices adjacentes ao vértice J no grafo G* 

Figura 5.20: Vértices adjacentes ao vértice B no grafo G* 

Figura 5.21: Vértices adjacentes ao vértice K no grafo G* 

Na subárvore TE, as subárvores que intersectam são To, TB, e TA, como 

TD e TB estão acima na árvore de eliminação, será inserida apenas uma 



aresta entre E e A. Figura 5.22. 

Figura 5.22: Vértices adjacentes ao vértice E no grafo G* 

Finalmente, como as subárvores das folhas não possuem descendentes, 

não será necessário incluir mais nenhuma aresta, e com isso temos o nosso 

grafo preenchido G*. 

Nesse novo grafo G* preenchido, temos as novas arestas ( E, B ) e 

( B, D ), que não existiam no grafo G, mas que pertencem ao conjunto de 

arestas do grafo G*, onde G* é cordal. 

Na seção seguinte, apresentaremos a formulação do modelo de pro- 

gramação linear mista que minimiza o número de arestas incluídas num 

dado grafo G para torná-lo cordal. 

5. roblema de 
mista 

Denotaremos, para construção deste modelo, por V o conjunto dos 

vértices do grafo G, onde [VI = n. Definiremos também um subconjunto 

V dos vértices de G, V c V, em que V possui todos os vértices de V 

excetuando a raiz r, em outras palavras, V = V \ {r). 



A seguir, definiremos as variáveis do problema, e mostraremos o modelo 

do problema de programação linear mista. 

A variável binária yi,j representa a existência ou não de arestas na árvore 

de eliminação T entre os vértices i e j, ou seja, 

Yi,j = 1, se ( i , j )  E T 

yi,j = O, se (i, j )  $! T .  

Introduziremos uma outra variável binária xi,j definida para todo i, e 

todo j ;  j > i que comporá as arestas da árvore. Esta variável, como 

veremos posteriormente, evitará que aconteça de termos a aresta yij e a 

aresta yj,i ao mesmo tempo na árvore T. 

Com o intuito de construir as subárvores, definiremos um fluxo unitário 

que parte invariavelmente da raiz de T para cada vértice k E T ( k # r ), 

ou seja, cada vértice k será destino de um fluxo unitário. A variável fl, 
representa o fluxo que passa na aresta (i, j )  com destino ao vértice k. 

Após a construção da árvore de eliminação, temos então que construir 

as subárvores da árvore de eliminação. Com este objetivo, definimos uma 

variável q& que representa a existência ou não da aresta (i, j) na subárvore 

Tk, onde k é o vértice destino do fluxo f&. 

q& = 1, se (i, j) E TI 

qtj = O, se (i, j) 4 Tk. 



Após definirmos as variáveis do problema, apresentaremos então o mo- 

delo do programa de programação linear mista: 

n n 
f.. - 

3 >2 
f k .  = O ,  k  E V ;  i E V \ { k )  (5.5) 

ZJ 

j E V ;  k  E V ;  j Adj(r) (5.12) 

V i ,  v j  (5.13) 

f& ,  V i ,  'Jj, 'dk, Vw, k  E Adj(w) (5.14) 

(5.15) 

(5.16) 

(5.17) 

(5.18) 



Considerando que o grafo G tem n vértices, a árvore de eliminação terá 

n - 1 arestas, como determina a restrição (5.2), ou seja: 

Para evitar na construção da árvore de eliminação que a variável yi,j e a 

variável yj,i tenham valor unitário ao mesmo tempo, e assim a aresta (i, j )  

e a aresta (j, i) estarem ao mesmo tempo na árvore, temos a restrição (5.3), 

então para todo i e todo j > i: 

Definimos a variável f& como o fluxo que parte da raiz r com destino 

ao vértice k passando pela aresta (i, j). Garantimos que não haverá fluxo 

passando por uma aresta que não pertence à árvore de eliminação através 

da restrição (5.4), logo: 

Ou seja, se a aresta (i, j) não pertence a árvore então: 

y . .  = o  
"73 e f& = 0, Vk. 

Não ocorre perda do fluxo que parte da raiz com destino a um deter- 

minado vértice k durante o percurso, ou seja, todo fluxo que entra em um 

vértice i, tal que i # k, é igual ao que sai deste mesmo vértice i, como visto 

na restrição (5.5), então para todo vértice i diferente da raiz r e do destino 

k, temos: 

f.. = o .  Cn 3=1; 3#2 f k  3? - Cy=l; jii , , j  



Esses fluxos determinam que arestas do grafo pertencem a cada 

subárvore da árvore de eliminação 

A seguinte restrição garantirá, como mencionado anteriormente na seção 

3.4.2, que na árvore de eliminação os vértices i e j adjacentes em G, sejam, 

ou i ascendente de j, ou j ascendente de i, relação que se mantém nas 

subárvores, restrição (5.6) : 

Se (i, j) E E(G) para j > i, então 

Seja r a raiz da árvore de eliminação. 

Como visto na restrição (5.7), teremos que r não será destino de nenhum 

vértice, isto é, para todo vértice i E V: 

O fluxo que parte da raiz será sempre unitário para cada vértice destino 

k, restrição (5.8), logo: 

Definindo que todo vértice j ,  para j # r, terá exatamente um ascendente 

imediato, temos para j E V ,  (5.9): 

Como o fluxo é criado partindo da raiz com destino a um determinado 

vértice k, e a raiz não é destino de nenhum fluxo, temos então a restrição 

(5.10)) logo para k E V :  



Cada fluxo criado tem um determinado vértice como destino, logo o fluxo 

não passará por esse vértice destino, como visto na restrição (5.11), então 

para k E V: 

Como o fluxo parte da raiz, e deverá passar por arestas da árvore de 

eliminação, então a restrição (5.12) faz com que o fluxo saia apenas para 

vértices que são adjacentes a raiz, logo, se j $ Adj(r), j E V e para k E V :  

Todo fluxo tem um vértice da árvore de eliminação como destino, e parte 

da raiz, logo não haverá fluxo para a raiz da árvore, como visto na restrição 

(5.13), então para todo i e para todo j: 

A restrição (5.14) define exatamente as arestas que pertencerão as sub- 

árvores. Sendo k um vértice adjacente a w em G, a maior diferença, em 

cada aresta (i, j), entre os fluxos para w e k, dará o número de arestas da 

subárvore Tk, pois esta definirá as arestas que estarão exatamente após o 

vértice k, e que pertencerão a subárvore Tk. Então, 'V' w E Adj(k), temos a 

restrição: 

Nesta restrição, como está se formando a subárvore Tk correspondente 

ao vértice k, será tomada a maior diferença entre os fluxos, em cada aresta, 



que partem da raiz da árvore de eliminação para todo vértice adjacente a k 

no grafo, que seja descendente de k na árvore, e o fluxo que parte da raiz 

até o vértice k correspondente a essa subárvore Tk. 

Dessa forma, resta somente o fluxo que passa por k com destino a seus 

vértices adjacentes no grafo G. 

Assim teremos definido a maior diferença entre os fluxos que passam por 

k e têm como destino todos os vértices adjacentes a k no grafo G, com isso 

poderemos ter fluxos que passem por vértices que não são adjacentes a este 

vértice k no grafo original. 

A aresta (i, j) na subárvore Tk existirá se a diferença entre os fluxos que 

passam por essa aresta for positivo, ou seja, se existir um fluxo com destino a 

algum vértice adjacente a k no grafo, e descendente de k na árvore passando 

Por (i,.+ 

Como essas subárvores da árvore de eliminação formam uma família 

de estruturas que correspondem a um grafo de interseção, e estas arestas 

serão formadas por esses fluxos, então poderá haver interseção de subárvores 

correspondentes a vértices não-adjacentes no grafo original G. 

Esta interseção de subárvores correspondentes a vértices não-adjacentes 

no grafo, indica o preenchimento com novas arestas, e tornará o grafo cordal, 

pois todo grafo de interseção de uma família de subárvores de uma árvore é 

um grafo cordal (Teorema 3). 

Ao se minimizar o somatório da variável qti, que determina as arestas 

que pertencerão as subárvores, e assim minimizar a quantidade de in- 

terseções nas subárvores, temos então a menor quantidade possível de in- 

terseções nas subárvores, e consequentemente, o menor preenchimento no 

grafo original G. 



O problema de completar um grafo para torná-lo cordal é um problema 

NP-completo [23]. Encontrar a solução exata para problemas aplicados é 

em geral, impraticável. 

Desta forma heurísticas são propostas na literatura e oferecem soluções 

viávies para este problema, ou seja, oferecem limites superiores para a 

solução ótima. Uma maneira de avaliar estes limites superiores, é com- 

pará-los com limites inferiores para a solução. 

Neste capítulo, temos como meta principal a obtenção de limites inferi- 

ores para o problema de completar um grafo para torná-lo cordal. 

Estes limites serão calculados através da solução do problema de pro- 

gramação linear obtido ao se relaxar as restrições de integralidade das 

variáveis. 

Sendo assim, o modelo de programação linear a ser resolvido é exata- 

mente o modelo da seção (5.2), considerando-se no entanto que as variáveis 

binárias possam assumir qualquer valor no intervalo [O, 11. 



Os métodos utilizados para resolver este modelo de programação line- 

ar serão o método simplex e o método de barreira ( algoritmo de pontos 

interiores ), ambos diponíveis no pacote de programas XPRESS-MP. Maiores 

informações ver [3, 181. 

O método simplex é um dos métodos mais conhecidos de resolução de 

problemas de programação linear aplicados e tem se mostrado bastante efi- 

ciente. Em 1972, no entanto, Klee e Minty apresentaram um problema 

teórico com n restrições e 2n variáveis para o qual o método executa 2n - 1 

iterações para encontrar a solução ótima do problema. 

Um método cujo número de operações aritméticas requeridas por ele 

para solucionar um problema é limitado por um polinômio no tamanho 

do problema, é dito um método eficiente, ou seja, ele tem complexidade 

polinomial. 

Um algoritmo com complexidade polinomial foi publicado por Kar- 

markar em 1984 para resolver um programa de programação linear, com 

boa performance quando aplicado a problemas práticos. Essa publicação 

originou um novo campo de pesquisa chamado de métodos de pontos inte- 

riores. 

O método de pontos interiores caminha por dentro da região viável do 

problema, ao contrário do método simplex, que percorre a região viável pelos 

vértices, até que se encontre a solução ótima, aproveitando-se da estrutura 

combinatória do problema. 

Nesta seção apresentaremos os resultados computacionais obtidos em 

nossos testes, utilizando o pacote de programas para resolver problemas 

de programacão linear XPRESS-MP. Fizemos os testes para grafos do tipo 



grade. 

A tabela 6.1 nos mostra resultados para grades quadradas 2x2, 3x3, 4x4, 

5x5, 6x6, 7x7, além de grades 2x4, 2x5, 3x4, 4x5, 5x6, 6x7, entre outras. 

Além do valor da função objetivo do modelo de programação linear re- 

laxado, a tabela também mostra os resultados das heurísticas Nested Dissec- 

tion e Grau Mínimo, e mostra também a quantidade de variáveis que cada 

instância produz, na modalagem do problema. 

A coluna FO(NA) significa a função objetivo, que é correspondente ao 

número total de arestas da grade, ou seja, na grade 2x2, o resultado da  

função objetivo foi igual a 5, como a grade 2x2 possui 4 arestas, logo para 

torná-la um grafo cordal, foi necessária a introdução de uma aresta. 

A coluna ND,  nos mostra a quantidade de arestas totais ( arestas origi- 

nais + arestas de fill ) necessárias, segundo a heurística Nested Dissection, 

para tornar o grafo cordal, e representa um limite superior do problema. 

A coluna AMD, mostra também a quantidade de arestas totais ( arestas 

originais i- fill ), necessárias para tornar o grafo cordal, segundo a heurística 

de grau mínimo, e também respresenta um limite superior do problema. 

As colunas VB e VC, indicam o número de variáveis binárias e variáveis 

contínuas, respectivamente. 

Na tabela 6.2, mostramos quantas iterações foram necessárias para se 

resolver o problema nos métodos simplex e barreiras, e o tempo consumido 

em cada método. 

A coluna TMP(P1) é correspondente ao tempo em segundos que foi 

necessário para se resolver o problema através do pacote XPRESS-MP, se 

utilizando do algoritmo de pontos interiores ( barreiras ), já a coluna IT(P1) 

é o número de iterações requeridas no algoritmo de pontos interiores. 

As colunas TMP(SPX) e IT(SPX) são, respectivamente, correspondentes 



Figura 6.1: Grades, resultado relaxado, heurística Nested Dissection, 
heurística Grau Mínimo, variáveis binárias e variáveis contínuas 

I GRADE / FO(NA) I ND I AMD I VB I 

ao tempo em segundos e ao número de iterações se utlizando do algoritmo 

simplex. 

G-5x5 
Gdx6 

G-6x6 
G-6x7 

G -7x7 
G-7x8 

81,000 
102,000 

131,000 
159,000 

198,000 
234,000 

61,210 
74,172 

92,200 
108,168 

129,186 
148,160 

81,000 
102,000 

131,000 
159,000 

198,000 
234,000 

300 
435 

630 
861 

1176 
1540 

31875 
54900 

94608 
149940 

237699 
354368 



Figura 6.2: Tempo e número de iterações nos modos pontos interiores e 
simplex. 

GRADE 
G-2x2 
G-2x3 
G-2x4 
G-2x5 
G-2x6 
G-2x7 

Podemos perceber pela avaliação da tabela 6.2, que nem todos os re- 

sultados da função objetivo foram números inteiros, isso se deve ao fato de 

estarmos resolvendo o problema de programação relaxado, sendo assim, os 

resultados são, na verdade, um limite inferior à solução do problema. 

TMP (PI) 

0,030 
0,110 
0,520 
1,650 
5,040 

12,360 

IT(PI) 

8 
94 

337 
737 

1355 
2344 

TMP(SPX) 

0,020 
0,140 
0,780 
4,350 

18,060 
69,130 

IT(SPX) 

47 
323 
951 

2267 
4414 
8331 



Para grades maiores, o tempo consumido foi muito grande, invariavel- 

mente maior do que três dias, e portanto foram desconsiderados, sendo que 

algumas o próprio sistema não suportou. 

Comparativamente, percebemos também que os resultados obtidos 

quando utilizado o algoritmo de pontos interiores, quase sempre foram mais 

velozes em relação ao tempo de execução. 

Quanto ao número de iterações, os resultados obtidos com pontos inte- 

riores foram invariavelmente menores do que com o algoritmo simplex. 

Alguns problemas não foram terminados ao utilizarmos o algoritmo sim- 

plex, isto é, para determinadas grades só foi possível utilizarmos o algoritmo 

de pontos interiores. 



Identificar uma ordem de pivoteamento para a matriz A que cause o 

menor preenchimento possível com elementos não-nulos em A, é correspon- 

dente a encontrar o preenchimento mínimo de um grafo associado a essa 

matriz afim de torná-lo cordal. Desde que A seja quadrada, simétrica e 

definida positiva. 

Pelos resultados obtidos, e apresentados no capítulo anterior, podemos 

afirmar que ainda existe campo para pesquisa e oportunidades para serem 

exploradas no problema de encontrar o preenchimento mínimo para tornar 

cordal um grafo. 

O problema de minimizar o preenchimento de um grafo para torná-lo 

cordal, como já foi dito anteriormente, é um problema NP-completo, o que 

nos impõe a condição de buscarmos limites inferiores para a solução do 

problema através da resolução do modelo de programação linear de forma 

relaxada. 

Na literatura, as heurísticas existentes, como Nested Dissection e Grau 



Mínimo por exemplo, em geral não nos fornecem com exatidão resultados 

ótimos para o problema ( solução exata ), mas para determinadas instâncias 

fornecem resultados satisfatórios. 

Muitas variações dessas heurísticas, especialmente os algoritmos híbridos 

[9, 101, que se utilizam das vantagens de cada um dos algoritmos existentes, 

tem mostrado resultados considerados muito bons, melhores que os resulta- 

dos obtidos através das heurísticas. 

Em nosso trabalho, buscamos uma formulação para o problema uti- 

lizando conceitos de árvore de eliminação e família de subárvores de uma 

árvore, que nos garante ( Teorema 3 ) que o grafo de interseção resultante 

será cordal. 

Em nossos testes, nos concentramos em avaliar o comportamento do 

modelo em grafos do tipo grades. Encontrar um limite inferior para o 

preenchimento de uma grade, afim de torná-la um grafo cordal tem sido 

assunto de grande interesse na literatura [6, 11, 7, 91. 

É interessante ressaltar que o número de iterações ao se usar o algoritmo 

de pontos interiores, foi invariavelmente menor do que quando usado o al- 

goritmo simplex, e ainda o algoritmo de pontos interiores mostrou, além de 

uma maior velocidade, comparado com o tempo no algoritmo simplex, um 

equilíbrio no consumo de tempo em relação a quantidade de variáveis de cada 

grade, ou seja, problemas com o mesmo número de variáveis consumiram 

tempos semelhantes. 

Percebemos que o limite inferior obtido pelo problema de programação 

linear relaxado teve um gap muito grande comparado com os resultados das 

heurísticas, ou seja, diferiram bastante das soluções das heurísticas Nested 

Dissection e Grau Mínimo ( limites superiores ), principalmente para as 

grades maiores. 

Este fato ocorreu a partir da grade quadrada 4x4, e nas outras a partir da 

3x9. Tivemos uma diferença em relação aos resultados apresentados pelas 



heurísticas, e tal diferença cresce quanto maior a dimensão da grade. 

Isto nos permite afirmar que a busca de cortes na região viável do pro- 

blema de programação linear inteira mista pode ser um campo de novas 

pesquisas na área, afim de que com esses cortes, tenhamos uma melhora nos 

limites inferiores, e assim aproximando os resultados da solução ótima do 

problema. 
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