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Abstract. We consider the uniform metric labeling problem. This NP-hard problem con-
sists to assign labels to objects respecting assignment and separation costs. The known
approximation algorithms are based on solutions of large linear programs and are im-
practical for moderated and large size instances. We present an 8 log n-approximation
algorithm that can be applied to large size instances. The algorithm is greedy and is
analyzed by a primal-dual technique. We implemented the presented algorithm and two
known approximation algorithms and compared them with randomized instances. The
gain of time was considerable with small error ratios. We also show that the analysis is
tight, up to a constant factor.

Resumo. Neste trabalho consideramos o problema de classificação métrica uniforme.
Este problema é NP-difı́cil e consiste em associar classes aos objetos respeitando custos
de associação e separação. Os algoritmos de aproximação conhecidos são baseados
em grandes programas lineares e são impraticáveis para instâncias de tamanho moder-
ado e grande. Apresentamos um algoritmo 8 log n-aproximado que pode ser aplicado a
instâncias de tamanho grande. O algoritmo é guloso e é analisado pela técnica primal-
dual. Implementamos o algoritmo proposto e dois algoritmos de aproximação conheci-
dos, e comparamos estes usando instâncias geradas computacionalmente. O ganho
de tempo do algoritmo proposto é considerável e com taxa de erro pequena. Também
mostramos que a análise é justa, exceto por um fator constante.

1. Introdução

Em um problema tradicional de classificação, desejamos associar classes aos objetos. Esta
associação deve ser consistente com algumas informações observadas sobre o problema, como
a relação entre os objetos e a similaridade entre as classes. Mais precisamente, o problema de
classificação pode ser definido da seguinte forma: Seja P um conjunto de n objetos, L um con-
junto de m classes, w : P × P → R

+ uma função de peso, d : L × L → R
+ uma função

de distância e c : P × L → R
+ uma função de custo de associação. Uma Classificação de P

sobre L é uma função φ : P → L. O custo de associação de uma classificação φ é a soma∑
i∈P c(i, φ(i)) e o custo de separação é a soma

∑
i,j∈P d(φ(i), φ(j))w(i, j). A função w indica a

força da relação entre dois objetos e a função d indica o grau de similaridade entre duas classes.
O custo de uma classificação φ é a soma do custo de associação com o custo de separação. O
Problema de Classificação Métrica (MLP) consiste em encontrar uma classificação dos objetos
em classes com custo total mı́nimo.
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O problema de classificação métrica possui alguns casos especiais, onde a principal
diferença está na função de distância. Como casos especiais podemos citar o Problema de
Classificação Métrica Uniforme (UML), onde a função de distância d(i, j) assume valor 1, se
i 6= j, e 0 caso contrário, para todo i, j ∈ L, e o Problema de Classificação Métrica Truncada
(TML), onde as classes são números inteiros positivos e a distância métrica entre as classes i e j é
dada por dij = min{M, |i − j|}, onde M é a maior distância permitida.

O MLP tem várias aplicações, muitas delas listadas por Kleinberg e Tardos [7]. Algumas
aplicações ocorrem em processamento de imagens, biometria , classificação de textos por catego-
ria, etc. Um exemplo de aplicação é a restauração de uma imagem degenerada por ruı́dos. Neste
caso, uma imagem pode ser vista como uma malha de pontos, onde cada ponto é um objeto que
deve ser classificado com alguma cor. O custo de associação é dado pela similaridade entre a
cor nova e a cor velha do ponto a ser restaurado e o custo de separação é dado pelo módulo da
diferença obtida da cor do ponto e da cor dos seus vizinhos.

O problema de classificação métrica, juntamente com seus casos especiais, generaliza o
problema Multiway Cut, que é NP-difı́cil [3]. Kleinberg e Tardos [7] introduziram o problema de
classificação métrica apresentando um algoritmo 2-aproximado para o problema UML que utiliza
a técnica de arredondamento probabilı́stico da solução de um programa linear, que possui O(m n2)
restrições e O(m n2) variáveis, e é muito grande para ser usado em instâncias grandes.

Recentemente Gupta e Tardos [5] apresentaram um algoritmo que é 4-aproximado para o
problema de classificação métrica truncada, e 2-aproximado para o problema UML. O algoritmo
gera uma instância para o problema de fluxo em redes, onde os pesos são derivados dos custos de
associação e separação do problema original. O grafo resultante tem O(n2m) arestas e o algoritmo
Min Cut é aplicado O((m/M)(log Q0 + log ε−1) vezes para obter uma (4+ ε)-aproximação, onde
Q0 é o custo da solução inicial. Este também é um algoritmo de alta complexidade computacional
para ser usado em instâncias práticas.

Chekuri et al. [2] desenvolveram um novo programa linear que é melhor para os casos onde
a distância não é uniforme. Para o caso onde a distância é uniforme esta nova formulação mantém
uma 2-aproximação e tem uma complexidade de tempo grande, que é decorrente da resolução de
um programa linear formado por O(n2m2) restrições e O(n2m2) variáveis.

Este trabalho apresenta um novo algoritmo com fator de aproximação O(log n), para o
problema UML, que pode ser usado em instâncias de grande porte.

2. Um novo algoritmo para o Problema de Classificação Métrica Uniforme

O novo algoritmo para o problema UML, denominado GUL, utiliza a idéia de estrelas apresentada
por Jain et al. [6] para o problema de localização de recursos. Uma estrela é um grafo conexo, onde
apenas um vértice, denotado centro da estrela, pode ter grau maior que 1. Estes autores apresentam
um algoritmo, para o problema de localização de recursos, que seleciona iterativamente a estrela
de menor custo efetivo, onde o centro de cada estrela é um recurso.

No problema de classificação métrica uniforme, podemos considerar uma classificação
φ : P → L como um conjunto de estrelas, cada uma com uma classe no centro. Uma estrela
S para o problema UML é uma tupla (l, US), onde l ∈ L e US ⊆ P . Denotamos por C(S) o
custo da estrela S, que é definido como C(S) = c(US) + 1

2
w(US), onde c(US) =

∑
u∈US

cul e
w(US) =

∑
u∈US ,v∈(P\US) wuv. O valor C(S) é o custo para associar cada elemento de US à classe

l mais metade do custo de separar cada elemento de US de cada elemento de P \ US . Pagamos



apenas a metade do custo de separação, dado que a outra metade aparece ao analisar os elementos
em P \ US . O novo algoritmo para o problema UML seleciona a cada iteração uma estrela de
menor custo amortizado, até que todos os objetos tenham sido classificados. Os principais passos
do algoritmo consistem em:

1. Gerar estrelas de menor custo amortizado para todas as classes;
2. Escolher entre todas as estrelas geradas uma estrela de menor custo relativo;
3. Associar os objetos pertencentes a esta estrela à respectiva classe;
4. Remover do conjunto dos objetos considerados os objetos associados na iteração;
5. Repetir os passos acima até que todos os objetos tenham sido classificados.

A busca por estrelas de menor custo amortizado é resolvida através de um algoritmo ASC
para o problema de cobertura por conjuntos. Para isso, as estrelas geradas para o problema UML
são mapeadas em uma instância para o problema de cobertura por conjuntos, onde os elementos a
serem cobertos são os objetos, a famı́lia de conjuntos é formada pelas estrelas S e o custo dos con-
juntos é o custo das estrelas que geram os respectivos conjuntos. Este algoritmo pode ser obtido a
partir de um algoritmo de aproximação para o problema de Quotient Cut (QC), com perda de um
fator logarı́tmico na aproximação. Como algoritmo de aproximação para o problema QC podemos
usar o algoritmo de Freivalds [4], com fator de aproximação 4 e tempo de execução experimental-
mente polinomial. Outra alternativa é o algoritmo de Leighton e Rao com fator de aproximação
O(log n), com tempo de execução polinomial. Para maiores detalhes sobre os resultados veja [1].

2.1. Análise

Denotaremos por valUML(φ) o valor da solução no problema UML de uma classificação φ,
valSC(U) o valor no problema de cobertura por conjuntos de uma coleção U , UOPT uma solução
ótima para o problema de cobertura por conjuntos.

Lema 1 Se φ é uma solução devolvida pelo algoritmo GUL e U é a solução devolvida pelo algo-
ritmo ASC para o problema de cobertura por conjuntos então valUML(φ) ≤ valSC(U).

Na solução do algoritmo GUL, cada objeto u ∈ P é associado a apenas uma classe i ∈ L
e o custo de uma solução para o problema de cobertura por conjunto, gerado por uma instância do
problema UML, será pelo menos o custo da solução do problema UML.

Lema 2 valSC(UOPT) ≤ 2valUML(φOPT).

Se durante a execução do algoritmo ASC , forem escolhidos os conjuntos U1, referente a
uma estrela S1 = (i, U1) e U2, referente a uma estrela S2 = (i, U2), o custo considerado na solução
do problema de cobertura por conjuntos é c(U1) + w(U1)/2 + c(U2) + w(U2)/2, que é o custo
de associação mais o custo de separação. No problema UML o custo considerado é o custo de
associação e parte do custo de separação, dado que as estrelas S1 e S2 têm a mesma classe como
centro. Assim, o custo da solução ótima para o problema de cobertura por conjuntos pode ser no
máximo duas vezes maior que o custo da solução ótima do problema UML.

Teorema 3 Se I é uma instância para o problema UML, φ é a classificação gerada pelo algoritmo
GUL e φOPT é uma classificação ótima para I então valUML(φ) ≤ 2β valUML(φOPT), onde β é
o fator de aproximação do algoritmo ASC , usado como subrotina pelo algoritmo GUL.

Pelo lema 1 temos que valUML(φ) ≤ valSC(U), dado que valSC(U) é uma β-aproximação
de valSC(UOPT), temos, pelo lema 2, que valUML(φ) ≤ 2βvalUML(φOPT).



Teorema 4 O algoritmo GUL, usando o algoritmo de Freivalds para o problema QC, é uma
8 log n aproximação, esta análise é justa a menos de um fator constante.

Como o algoritmo GUL escolhe uma estrela de menor custo efetivo a cada iteração, con-
struı́mos uma instância onde a solução ótima tem todos os objetos associados a uma classe, en-
quanto que na solução do algoritmo GUL cada classe é associada a apenas um objeto e tem um
custo H(n) vezes maior que o ótimo, onde H(n) é a função harmônica de grau n.

3. Experimentos Computacionais

Implementamos a abordagem apresentada por Kleinberg and Tardos [7], denotado por AK , a abor-
dagem de Chekuri et al. [2], denotado por AC , juntamente com o algoritmo GUL, usando o algo-
ritmo de Freivalds, para o problema QC, como subrotina. Escolhemos o algoritmo de Freivalds
no lugar do algoritmo de Leighton e Rao, por apresentar fator de aproximação menor e se mostrar
rápido na prática.

Como visto anteriormente, os algoritmos AK e AC utilizam programação linear para obter
uma solução fracionária para o problema e, então, arredondam estes valores probabilisticamente.
Nestes casos utilizamos o pacote de programação linear Xpress-MP [8]. A implementação foi
feita em linguagem C++. Todos os testes foram executados em um Athlon XP de 1,2 Ghz, 700MB
de RAM.

Uma dificuldade encontrada na fase de testes foi a falta de instâncias práticas. Assim, ex-
ecutamos os testes com instâncias geradas computacionalmente, variando o número de objetos, o
número de classes e os custos de associação e separação. Logo nos primeiros testes, observamos
que os recursos computacionais usados pelo algoritmo GUL, são pequenos quando comparados
com os algoritmos baseados em programas lineares. Na figura 1, podemos observar o comporta-
mento dos algoritmos na primeira bateria de testes.
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Figure 1. Tempo de execução dos algoritmos.

Figure 2. Imagem com 50% de ruı́do.

Figure 3. Imagem com 75% de ruı́do.

A maior instância que conseguimos resolver utilizando o algoritmo AC possui 46 objetos
e 24 classes, e foram necessários 18720 segundos. Quando aplicamos o algoritmo GUL nesta
mesma instância, obtivemos em apenas 7 segundos, uma solução 1,25% pior que a solução ótima.
Para o algoritmo AK , a maior instância que conseguimos resolver possui 120 objetos e 65 classes
e foram necessários 44400 segundos. Ao aplicarmos o algoritmo GUL nesta instância, obtivemos
uma solução 0,48% pior que a solução ótima em 68 segundos.



A maior razão entre a solução devolvida pelo algoritmo AK e a solução do programa linear
foi de 24,11% em 1020 segundos. Aplicando o algoritmo GUL a esta instância, obtivemos uma
solução 7,15% pior que a fracionária em apenas 4 segundos. O algoritmo AK apresentou uma
taxa média de erro de 6,47%, enquanto o algoritmo GUL teve uma taxa média de erro de 13,46%,
sendo que seu erro maior foi de 50,89% para as instâncias geradas computacionalmente.

Os resultados computacionais obtidos com as instâncias práticas nos forneceu maior co-
nhecimento para gerar instâncias difı́ceis e permitiu obter a famı́lia de instâncias que prova que o
algoritmo GUL tem fator de aproximação Ω(log n).

Para ilustrar a aplicação do algoritmo GUL em instâncias práticas, aplicamos o algoritmo
ao problema de recuperação de imagens degeneradas por ruı́dos. As imagens utilizadas são ima-
gens em tons de cinza com 60× 60 pontos, totalizando 3600 pontos, e cada ponto é um objeto que
deve ser classificado. Podemos ver um exemplo destas imagens nas figuras 2 e 3, onde a esquerda
temos a imagem com ruı́dos e a direita a imagem com pontos reclassificados.

4. Conclusão
Apresentamos um algoritmo primal-dual 8 log n-aproximado para o problema de classificação
métrica uniforme. Comparamos este algoritmo com algoritmos baseados em programação linear
e provamos que a análise é justa, exceto por um fator constante. Os algoritmos anteriores para
este problema possuem alta complexidade de tempo e são adequados somente para instâncias de
tamanho moderado e pequenos. Em todos os testes experimentais o algoritmo proposto forneceu
soluções com taxa de erro menor que 60% da solução ótima, bem como soluções para instâncias
de tamanho moderado e grande.

Gostarı́amos de agradecer o Luis Meira pela sua contribuição neste trabalho e a K.
Freivalds por ceder sua implementação para o Problema Quotient Cut.
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