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Resumo: Sabemos que há problemas para os quais se
demonstrou que não existem algoritmos que os resolvam
{como o Problema da Paragem - Turing 1936, OU o 10-'
Probiema du Hilbert - Matijasevic, 1070). enquanto outros há que, apesar de ser possível construir algoritmos
para a sua resolução, esses algoritmos possuem "ordens
de complexidade" tão grandes que Originam a denominação de "ineficientes", O Problema do Caixeiro Viajante encontra-se neste último caso, sendo classificado como
AT-completo. Mas o que significa "WP-completo"? E
será ou não possível encontrar um algoritmo "eficiente"
para este problema? De facto, não basta identificar mu
problema c garantir que existe pelo menos uma solução
para ele. é ainda necessário saber se ele pode ser efectivamente resolvido em tempo e espaço de memória finitos.
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Prólogo

[...] Imagina que. viajas para a
América e que tens lá 25 amigos. Cada
um deles vive numa cidade diferente c
tu queres visitá-los a todos. Agarras no
mapa e pensas na melhor maneira de o
fazer, ou seja. o mínimo de quilómetros
possível de modo a poupares u máximo
de tempo e gasolina. Qual é o caminho
mais curto? Como poderás descobri-lo?

A propósito do artigo "O Problema
do Caixeiro Viajante" [2], publicado na
Folha Informativa nQS - Gut/98, e a
pedido de alguns colegas, serve este como resposta ã questão da existência (ou
não) de algoritmo para o Problema do
Caixeiro Viajante. Para além disso, e
no sentido da divulgação pretendida pela folha informativa abranger o máximo
de público, tentámos tornar este artigo o mais informal possível. A quem
pretender aprofundar os conceitos e teorias aqui aflorados recomendamos as referências [5], [G] ou jl].

[-1
- Onde está o problema insolúvel? Só
preciso de calcular quantos percursos
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existÇTn e escolher o mais curto.
- Abá! - gritou o velhote - Se fosse assim. tão simples! Mas com 25 amigos
já tens 25! possibilidades, c isto é um
número horrorosamente grande. Mais
ou menos
1600 000 000 000 000 000 000 000 00
É impossível experimenta-las todas para, se sabei' qual é a. mais carta. Nítnca
chegarias ao fini. mesmo com o mais
potente computador que exista..
- Por isso. e numa, palavra, não é
possível.
- Isso depende muito.
Jd pensamos
rnuito sobre este assunto.
Os Diabos dos Números mais inteligentes já
experimentaram com todos os truques
possíveis e imaginários, e chegaram à
conclusão de. que às vezes resulta e outras não.
- Que pena. - Disse o Roberto - Se resulta apenas às vezes, ficamos a meio
do caminho.
- E. o que é pior ainda, não conseguimos provar, definitivamente, que. não
existe uma solução perfeita. Nesse caso
não teríamos que continuar a procurar.
Teríamos ao menos demonstrado que
não existe demonstro pão, o que, afinal
de contas, seria também uma demonstração-"
- "O Diabo dos Jíúmeros".
Enzensbcrger.
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Problemas,
algoritmos e complexidade

Vamos começar pelo princípio, isto
é. vamos definir de um modo mais rigoroso os termos utilizados no título desta
secção.
Informalmente, dizemos que um
problema não é mais do que aquilo que
o algoritmo resolve mas, ua verdade,

é um objecto com o qual se pode trabalhar. e que podemos descrever como sendo constituído por um domínio
- contendo todas as suas possíveis concretizações ou particularizações - e por
uma questão geral a todas essas concretizações (no sentido em que pode ser
aplicada a qualquer uma. delas) produzindo uma resposta. Formalmente, podemos estabelecer um problema usando
um par do seu domínio (C. /í). onde C
é uma descrição genérica de uma qualquer concretização, o R é uma resposta. O Problema do Caixeiro Viajante
PCV
aparece então formalizado como :
Caixeiro Viajante
Concretização: Conjunto de cidades.
Cl,.*.. yOa,
e distâncias inteiras positivas3.
t/(Cj,Cj); com i,j = 1.... ,n.
Resposta: Permutação n do conjunto dos índices que minimiza
d(c, ( » t - w n
Um algoritmo é um método faseado de resolução de um dado problema,
no sentido em que, quando aplicado a
uma qualquer particularização do problema, garante a obtenção de uma solução, Podemos formalizar um algoritmo (ou método de resolução) de diferentes modos, nomeadamente, através
de Máquinas de Turing ou de programas de computador, mas, e principalmente neste último caso, quando se pretende utilizar uma máquina para tratar
problemas reais, procuramos encontrar
algoritmos que, não só garantam a obtenção da solução desejada, mas que resolvam de um modo "eficiente" o problema proposto. Mas o que é um algori-

3 Sem pertlo d « generalidade pois. mim computador, os irracionais sfiu aproximados por racionais
11'Ii1 podem, por multiplicação por um factor apropriado, st transformados tim Inteiros.

