
PrefáioO desenvolvimento de algoritmos de aproximação e de provas deinaproximabilidade é uma das linhas de pesquisa que mais têm residona área de otimização ombinatória e teoria da omputação. O objetivodeste texto é apresentar suintamente uma visão sistemátia das téniasutilizadas no projeto de algoritmos de aproximação e dar uma idéia doslimites intrínseos da aproximabilidade.Ainda que os tópios obertos neste texto possam ser enontradosem outros livros [Ho97, MPS98, ACG+99, Vaz01℄, o presente texto sejusti�a pela esassez de material em língua portuguesa. Além disso,a seleção de tópios e a profundidade om que ertos assuntos foramtratados aqui são, para nosso onheimento, inéditas.Este texto é suinto no sentido de que se limita a apresentar os algo-ritmos e suas análises, sem se alongar om omentários e exemplos. Masada apítulo ontém notas bibliográ�as e uma variedade de exeríiosque omplementam o texto. Esperamos que, apesar de suinto, o livrotenha um aráter didátio e seja útil tanto aos que prouram uma intro-dução à área quanto aos que queiram estudar esse fasinante tema maisprofundamente.O assunto tem muitos pré-requisitos (teoria dos grafos, programa-ção linear, teoria das probabilidades, omplexidade omputaional), queprouramos obrir ompatamente em apêndies. Reomendamos queo leitor reorra aos apêndies somente na medida do neessário, om aajuda do índie.Os apítulos 1 e 2 apresentam as de�nições básias, um histório daárea e os primeiros algoritmos de aproximação para alguns problemaslássios de otimização ombinatória. Isoladamente, esses dois apítulosformam uma introdução ao assunto.iii



iv PrefáioOs apítulos de 3 a 5 apresentam os métodos baseados em progra-mação linear. A seção 3.1 e o apítulo 4 tratam de algoritmos simples,uja análise depende apenas de oneitos e resultados básios de progra-mação linear. Ao leitor que tenha onheimento super�ial no assunto,reomendamos a leitura do apêndie C. A seção 3.2 desreve um algo-ritmo não-trivial uja análise é longa e elaborada, ainda que não envolvaoneitos avançados. O apítulo 5 apresenta uma ténia elegante e so-�stiada, derivada do método primal-dual de programação linear, que seapóia no oneito de folgas omplementares.O apítulo 6 disute algoritmos probabilístios por meio de um exem-plo simples mas instrutivo. Um dos algoritmos apresentados neste apí-tulo utiliza programação linear. Areditamos que o onteúdo do apítuloseja aessível a qualquer leitor que onheça os oneitos de variável ale-atória e esperança, e tenha noções básias de programação linear.No apítulo 7, sobre programação semide�nida, desrevemos umaténia so�stiada e relativamente reente que tem sido apliada omsuesso a diversos problemas. Este apítulo usa todas as ferramentasapresentadas nos apítulos anteriores: generaliza a ténia de relaxaçõeslineares e usa um tipo de arredondamento probabilístio bem mais so-�stiado que os vistos no apítulo 6. O apítulo requer maturidade efamiliaridade om os vários oneitos envolvidos.O apítulo 8 desreve a lassi�ação geral de problemas de otimiza-ção do ponto de vista da aproximabilidade. Também disute a posiçãoque os diversos problemas tratados no texto oupam nesta lassi�ação.Este apítulo pode ser lido à parte pelos interessados em teoria da om-putação.Este livro pode ser adotado em disiplinas de �nal da graduação oude pós-graduação. Alguns dos problemas no apítulo 2, e talvez umaou duas demonstrações de inaproximabilidade do apítulo 8, podem serusados omo um tópio em uma disiplina de graduação de análise dealgoritmos. As de�nições básias e dois ou três exemplos devem sersu�ientes para dar uma idéia dos objetivos da área. Uma disiplinadediada exlusivamente a algoritmos de aproximação tem omo pré-requisitos noções de teoria dos grafos, programação linear e teoria deomplexidade de algoritmos. O onteúdo ompleto do livro é adequadopara uma disiplina de pós-graduação om duração de um semestre. Nagraduação, pode-se optar, dependendo da maturidade e interesse dosalunos, por não obrir o material da seção 3.2 e do apítulo 7, e obrirapenas parialmente o apítulo 8. Uma versão preliminar do livro foiutilizada, durante o primeiro semestre de 2001, em uma disiplina de



Prefáio vgraduação na UFRJ e em disiplinas de pós-graduação na USP e naUNICAMP.O livro tem 11 autores, provenientes de ino universidades espalha-das por três regiões do país: UFMS (1 autor), UFPE (1 autora), UFRJ(1 autora), UNICAMP (2 autores) e USP (6 autores). Todos partii-pam do Projeto ProNEx/CNPq Complexidade de Estruturas Disretas(http://www.ime.usp.br/�yoshi/pronex/), oordenado por YoshiharuKohayakawa, e a elaboração do livro fez parte das atividades do Projeto.Quatro dos autores atuaram omo editores, uidando da oordenação edos detalhes de edição. Com tantos envolvidos, é quase impossível hegara um onsenso sobre qualquer questão espeí�a. Pode-se dizer que adaparágrafo do texto desagrada algum dos autores; esperamos, ao menos,que não desagrade a todos os leitores! Os autores reuniram-se algumasvezes para disutir o texto, mas boa parte da interação e da redaçãoaonteeu via internet. Foi um período de trabalho oletivo intenso.Manteremos em http://www.ime.usp.br/d/livros/aprox/ umaerrata do livro e um endereço eletr�nio para onde podem ser enviadasas omuniações de erros, dúvidas e sugestões.Este não é o primeiro texto em língua portuguesa sobre o assunto:Katia S. Guimarães, uma das autoras desse livro, apresentou um ursosobre o assunto [Gui98℄ na XVII Jornada de Atualização em Informátia,em 1997. Aquele material serviu omo versão iniial para duas seções dopresente livro.Agradeemos a Celina M. H. Figueiredo (UFRJ), Sulamita Klein(UFRJ) e Luerbio Faria (UERJ) pela sua ontribuição om uma pri-meira versão da seção 2.3. Agradeemos aos alunos que leram e ri-tiaram versões preliminares de alguns apítulos. Somos gratos tam-bém ao Projeto ProNEx/CNPq Complexidade de Estruturas Disretas(Pro. 664107/1997-4) pelo suporte �naneiro para os enontros que se�zeram neessários. Em espeial, agradeemos ao oordenador do proje-to pelo inentivo e pela disposição em responder questões ténias sobrealgoritmos probabilístios. Agradeemos também à Comissão Organiza-dora do 23o	 Colóquio Brasileiro de Matemátia pela oportunidade.Esperamos que os leitores se divirtam e aprendam tanto quanto osautores enquanto esreviam o livro!Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas, maio de 2001M.R.C., P.F., C.G.F e F.K.M.editores


