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acadêmicos.
Ao meu orientador Poggi, sem o qual o sucesso deste trabalho seria
impossı́vel. Por ter sempre acreditado em mim, perdi a conta de quantas vezes
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Mendes, Carlos Raoni de Alencar; Aragão, Marcus Vinicius Soledade Poggi de; Carmelo, Emerson Luiz do Monte. Códigos de
Cobertura: Limites e Heurı́sticas. Rio de Janeiro, 2009. 76p.
Dissertação de Mestrado — Departamento de Informática, Pontifı́cia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Compressão de dados, codificação digital da fala, telecomunicações via celular, correção de erros de transmissão, são algumas das aplicações práticas
do estudo dos códigos de cobertura, um importante ramo da área da matemática denominada teoria dos códigos. Neste trabalho são abordados dois
problemas de códigos de cobertura: o problema clássico de códigos de cobertura e o recente problema denominado de códigos curtos de cobertura.
Apresenta-se uma aplicação da metaeurı́stica Busca Tabu Reativa, uma importante variação da Busca Tabu clássica, para os problemas citados. Além
disto, apresenta-se uma nova técnica heurı́stica para resolução de problemas
de otimização combinatória denominada Heurı́stica de Melhoria via Geração
de Colunas (HMGC), juntamente com uma aplicação da mesma aos problemas em questão. A HMGC combina a geração atrasada de colunas, técnica
usada na resolução de problemas com um grande número de variáveis de
decisão (colunas), e heurı́sticas de busca local. É feita uma comparação dos
resultados obtidos pela Busca Tabu Reativa, a Busca Tabu sem o mecanismo de reação e a HMGC, de forma a avaliar a qualidade das heurı́sticas
apresentadas.

Palavras–chave
Metaeurı́stica.
Otimização Combinatória.
Códigos de Cobertura.
Busca Tabu. Conjunto Dominante. Corpos Finitos. Geração de Colunas.
Busca Local.
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Mendes, Carlos Raoni de Alencar; Aragão, Marcus Vinicius Soledade Poggi de; Carmelo, Emerson Luiz do Monte. Covering
Codes: Bounds and Heuristics. Rio de Janeiro, 2009. 76p. MSc.
Dissertation — Departamento de Informática, Pontifı́cia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Data compression, speech coding, mobile telecommunications and errorcorrection are some of the practical applications of the covering codes study,
an important field of coding theory. This work addresses two problems
of covering codes: the classic code covering problem and the recent short
code covering problem. It presents an application of Reactive Tabu Search
(RTS) metaheuristic for the problems cited, the RTS is an important
variation of the classic Tabu Search. Moreover, it presents a new heuristic
technique for solving combinatorial optimization problems named Column
Generation Improvement Heuristic (CGIH). It also presents an application
of CGIH for the covering codes problems. The CGIH combines the delayed
column generation, technique used to solve problems with a large number
of decision variables (columns), and local search heuristics. A comparison
of results obtained by the Reactive Tabu Search, the Tabu Search without
the reaction mechanism and the CGIH is also presented in order to assess
the effectiveness of the presented heuristics.

Keywords
Metaheuristic. Combinatorial Optimization. Code Covering.
Search.
Dominating Set.
Finite Field.
Column Generation.
Search.
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