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O quadrado de um grafo H é o grafo H 2 dado por V (H 2 )
=
V (H) e
E(H 2 ) = {uv: dH (u, v) ≤ 2}. Dizemos então que H é uma raiz quadrada de H 2 . Existem
grafos com nenhuma, uma ou mais de uma raiz quadrada. O problema da Raiz Quadrada
consiste em determinar se um grafo dado tem raiz quadrada. Trata-se de um problema N Pcompleto (R. Motwani e M. Sudan: Computing roots of graphs is hard, 1994) que pode ser
reduzido ao problema de satisfazibilidade booleana (P. L. Hammer e S. Rudeanu: Pseudoboolean programming, 1969). Se G e H são tais que H é uma raiz quadrada de G, então
MG = MH + MH2 , onde MG e MH são suas respectivas matrizes de adjacência e as operações
são booleanas. Essa igualdade define uma instância do problema de Satisfazibilidade Booleana: cada restrição corresponde a uma aresta de G e cada variável corresponde a uma aresta
de H. Pode-se assim utilizar um resolvedor pseudo-booleano para computar raı́zes quadradas
de G. Neste trabalho desejamos avaliar até que ponto é vantajoso pré-processar o programa
pseudo-booleano antes de passá-lo ao resolvedor. Para tanto utilizaremos o Solving Constraint
Integer Programs (SCIP, https://www.scipopt.org/). O pré-processamento que pretendemos realizar consiste em diminuir o número de variáveis e equações quando o valor de uma
variável já é pré-determinado: se uma aresta não existe no grafo de entrada, ela também
não pode existir numa sua raiz quadrada e assim o valor da variável correspondente no
programa pseudo-booleano tem que ser zero. Investigar a possibilidade de haver outros préprocessamentos que possam ser realizados a fim de diminuir o tempo de pré-processamento
do resolvedor será o próximo passo.
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