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"Há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. 
(..) Que proveito o trabalhador tira de sua fadiga? Observo a tarefa que Deus deu 
aos homens -para que dela se ocupem: tudo o que Ele fez é apropriado ao seu 
tempo.(..) E compreendi que não há felicidade para o homem a não ser a de 
alegrar-se e fazer o bem durante sua vida. " 

(Eclesiastes 3,1.9-10.12) 
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Resumo

Nesta dissertação, propomos um novo método de relaxamento para resolver o

problema de roteamento de dados em redes de comutação. Este problema pode ser

formulado como um problema de multifluxo a critério convexo. Este algoritno
resolve subproblemas de simples fluxos e pode ser implementado em paralelo.

No primeiro capítulo, relembramos alguns resultados da teoria dos grafos. No

segundo, apresentamos o problema de roteamento de dados, bem como sua

formulação matemática. O terceiro apresenta um método primal de relaxamento. O

quarto é dedicado à apresentação dos resultados computacionais e à analise destes.

Na última parte, apresentamos a conclusão e perspectivas de trabalhos futuros.
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Abstract 

In this thesis, we propose a new primal relaxation algorithm for solving the 
optimal routing problem M packet-switched communication networks. This problem 
can be formulated as a nonlinear multicommodity flow problem. This algorithm 
solves subproblems of single flow commodities and allow for implementation in 
parallel computers. 

In the first part, we recall the basic notions of graph theory. The second part is 
devoted to the optimal routing problem and his formulation as a nonlinear 
multicommodity flow problem. The third part deals with presentation of an original 
primal method for optimal routing. In the fourt part, experimental results are 
presented and analysed. The concluding remarks are presented in the fifth part. 

(iv) 



Introdução

A otimização em redes é uma area de pesquisa que sempre suscitou numerosos

estudos, devido ao interesse que representa o melhoramento da gestão das grandes

redes de serviços tais como: distribuição de água ou gás, planejamento de redes

telefônicas e elétricas, roteamento de dados, confiole de tráfego aéreo, etc. Os

primeiros e mais relevantes trabalhos nesta área são devidos a Darúzig, Bellman,

Ford e Fulkerson.

Com o desenvolvimento de novos meios de comunicação, este problema teve

seu interesse aumentado, sobretudo na gestão de redes telefônicas e redes de

informática (roteamento de dados).

Neste trabalho, propomos um algoritmo primal de relaxamento para otimizar o

problema de roteamento de dados. A pesquisa dedicada ao desenvolvimento de

algoritmos para a resolução deste problema é intensa: [AUT-87], [BER-83],

IBER-871, [FRA-73], [RIB-eU, [SCH-76], [STE-77], [TSA-89], [T5I-86].
O aperfeiçoamento e a multiplicidade dos meios informáticos, em particular

dos sistemas de cálculos distribuídos e dos multiprocessadores conduziram à

elaboração de novos métodos visando a implementação em paralelo. Este é o caso

dos métodos propostos por: [RIB-92], [STE-77], [TSA-89], [T5I-86] e do nosso

método.

O método proposto por Stern, em [STF-77], é um método dual de

descenffalízação dos cálculos utilizando um procedimento de relaxamento para cada

nó existente-na rede. O algoritmo proposto neste trabalho, também descentraliza os

cálculos, porém utiliza um procedimento primal de relaxamento pala cada

mensagem que circula pela rede.

Deste modo, o método de relaxamento por nós desenvolvido nesta dissertação

consiste em resolver iterativamente o problema de multifluxo, decompondo-o, da

forma mais independente possível em subproblemas de simples fluxo, sendo um

subproblema para cada mensagem. Esta independência entre os cálculos permite

que a resolução dos subproblemas seja simultânea, admitindo-se assim uma
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implementação paralela. A vantagem da implementação paralela é a redução do

tempo computacional de execução. Na minimização dos subproblemas, adotamos

dois procedimentos de resolução: o método do Gradiente Projetado e o método

Simplex Convexo apresentados respectivamente em [SCH-761 e [KEN-SO].
No primeiro capítulo desta dissertação, apresentamos conceitos básicos e

alguns resultados sobre a teoria dos grafos, que são necessários à compreensão deste

üabalho.

No segundo capítulo, definimos o problema de roteamento de dados e

apresentamos sua formulação cbmo um problema de multifluxo não linear com

critério convexo.

O terceiro capítulo apresenta o método primal de relaxamento por nós

desenvolvido e os métodos do Gradiente Projetado e Simplex Convexo utilizados na

minimização dos subproblemas.

O quarto capítulo é dedicado a apresentação das formas de implementação do

algorinno proposto, bem como à exposição e análise dos resultados obtidos.

Na ultima parte, apresentamos a conclusão geral e perspectivas de trabalhos

futuros.
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Conceitos Gerais

r.I.INTRoouÇÃo

Neste capítulo apresentamos alguns conceitos básicos sobre grafos, redes e

fluxos; e ainda, alguns resultados decorrentes e necessários pïra a compreensão

integral do trabalho apresentado. As demonstrações das proposições enunciadas no

decorrer do capítulo podem ser encontradas em [KEN-S0], [GON-84] e [SAK-8a].

1.2. TEORIA DOS GRAFOS: Conceitos Preliminares

Os grafos permitem o modelamento de problemas práticos em otimização de

redes (rodoviárias, elétricas, telecomtmicações, etc), ou de sequenciamento de

operações em uma fábrica.

Trata-se de uma ferramenta extremamente rica para a compreensão de uma

sifuação concreta, para o seu modelamento e resolução.

Os conceitos apresentados a seguir são muito importantes para a compreensão

do método Simplex Convexo, que será apresentado no capítulo 3.

1.2.1. Definições

Definição 1.1: Um grafo, denotado por I : W,,r4l, é um conjunto finito não

vazio ft eumconjunto ¿4 depafes de elementos de ft.Os elementos de ft

ítup I
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são os nós, ou vértices de / e os elementos de ,/4 são os arcos, ou

arestas de fi

Seja a4 o conjunto de arcos, ou arestas, denotado por:u4 ={l,lr,...,lr} e seja

,X o conjunto dos nós, ou vértices, denotado por: ft,={I,...,N}. Podemos

descrever cada arco I¡ . ,/ pelo par de nós l¡ =(i,/r) , que o define onde:

. i é a origem do arco /, ;

. k é o destino do arco /, ;

. i é o predecessor do arco l,;

. ieksãoadjacentes.

Se os pares ç,k) e ¿4 forem ordenados, isto é, i é a origem do arco /,
(também denotado por O(l¡)) e k é o destino do arco /, (D(l j)) o grafo é dito

orientado. No caso confrário, o grafo é dito não orientado. Na práúica usÍLm-se todos

estes termos (grafo, grafo orientado e grafo não orientado) como sinônimos.

Um grafo pode ser visualizado através da sua representação geométrica. Nesta

representação os nós (vértices) correspondem a pontos distintos sobre o plano e os

arcos (arestas) as linhas unindo os nós conespondentes. A seguir apresentamos dois

exemplos, um de grafo não orientado e outro de grafo orientado.

Exemplo 1.1 - Grafo não orientado.

Sejam:

ft= {1,2,3,4,5\ .

¿={çt,t),(1,2),(t,3),(r,4),(2,3),(2,5),(3,4),(3,5),(4,5)}

Então o grafo Ç : W,¿41 pode ser representado por:

Figura 1.1

Neste exemplo, como os arcos não são orientados, poderíamos escrever o

conjuntol do seguinte modo:

u4 - {{t,t), (2,t),( 3, t), ( 4, t), (3,2), (s,2), (4,3), (5,3), (5,4 ) } .

4
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Exemplo 1.2: Grafo Orientado.

Seja o grafo orientado:

Figura 1.2

onde

&-- {r,2,3,4,5\ .

d4 - {(1,2),(1,3),(3,2), (3,4), (3,5), (4,1) ,(4,5),(5,2)l .

Observe que aqui o conjunto I segue o sentido de orientação dos arcos.

O termo grafo é igualmente utilizado para designar a sua representação

geométrica.

Definição 1.2: Se i e7 forem os mesmos nós, o arco (ij) é chamado de laço.

Definição 1.3: Dizemos que dois arcos são adjacentes se eles possuem ao

menos uma extremidade em comum.

Exemplo 1.3:

Figura 1..3

Na figura 1.3, os ¿rrcos (I,2), (2,3) são adjacentes

Definição l.4z Dizemos que I ét urn grafo próprio se o número de nós N é

maior ou igual a2 e o número de arcosl é maior ou igual a 1.

Definição 1.5: Um grafo ç -¡,X, Ál é chamado de subgrafo de Ç, se

íû c,X e u4. u4 .
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Óefinição 1.6: Dizemos que ç e 
"^subgrafo 

gerador de Ç, se ,X = ,X.

Definíção 1.7: Definimos um caminho em f, como sendo uma seqüência finita

de nós e arcos, ,:{nr,l¡r,k,l¡r,...,n¡,1¡o,ro*rl, onde o número de arcos

ke P > I e para qualquer arco l¡i e P nós temos que,

t,, e {(n,, n,*r),(r,*r,rq)l .

Exemplo 1.4:

Figura 1.4

A seqüência {3,13,4),4,(4,2),2,(2,5),5\ define na figura 1.4 um caminho que

vai do nó 3 ao nó 5.

Definição 1.8: Definimos um ciclo em Ç, como sendo um caminho cujo nó
inicial é igual ao final, isto é, flr = flk+', onde os arcos são todos distintos.

Exemplo 1.5:
Na figura 1.4, aseqüência {3,ç3,4¡,4,(4,2),2,(3,2),:} define um ciclo.

Definição 1.9: O comprimento de um caminho, ou um ciclo, é tomado como

sendo o número de arcos existentes neste caminho ou ciclo.

Definição 1.10: Para toda seqüência, caminho ou ciclo de comprimento q,
podemos definir a seqüência de orientação OR (P), como sendo:

o&(P)= parai =1,...,8{l
se

se

l¡¡ =(n¡,n,*r)
l¡¡ =(ni*ni)'

Exemplo 1.6:

A seqüência de orientação do ciclo citado no exemplo 1.5 é:

O& =(t, t,-t)
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Definição L.11: Um grafo Ç : Íft, u|l étchamado acíclico, se não puder

formar ciclos com os elementos de ft e ,4.

Definição l.l2z Um grafo Ç : Íft, ¿41 é díto ser conexo, se prua cada par de

nós distintos I e7 e ft extste pelo menos um caminho ligando o nó i ao

n6 j.

Exemplo 1.7:

(a) Grafo aonexo

Figura 1.5

(b) Grafo não conexo:

Figura 1.6

7

Definição 1.13: Uma arvore C é um grafo conexo e agi¡ehc-o.

Definição l.l4z Uma arvore l, que é um subgrafo gerador de um grafo ç, é

chamado de árvore geradora de Ç.

Exemplo 1.8:

(a) Seja o Grafo Ç

Figura 1.7
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(b) Subgrafos de Ç que são árvores, mas não são árvores geradoras:

Figura 1.8 Figura 1.9

(c) Subgrafos deÇ que são árvores geradoras:

Figura 1.L0 Figura 1.11

(d) Subgrafos deÇ que não são árvores:

Figura 1.12 Figura 1.13

Definição 1..1.5: SejaÇ:W,l4lrñLgfafo conexo. O grafoll--W,14 é uma co-

árvore de Ç se e somente se o grafo E :f&,rÇn ét uma árvore de 6.

Definição l.16z Definimos o grau do nó I no grafo Ç, corno o número de arcos

de Ç neidentes no nó i.

Definição l.l7z Um nó de grau=l mrma árvore T é chamado de nó folha.

Definição 1.18: Uma árvore õ é denominada enraizada quando algum nô de Ç
é escolhido como especial. Este nó é charnado raiz.
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Sejam 4 w dois nós de uma árvore ewarLzada C de raiz r. Suponha que v

pertença ao caminho de r aw emC.Então v é ancestral de w, sendo v descendente

de v. Se ainda v * w, v é ancesfial próprio de w, e este é descendente próprio de v.

Além disso, se (¿ra) é uma aresta de C, então v é pa de w, sendo w filho de v. Dois

nós que possuem o mesmo pai são irmãos.

Exemplo 1.9:

Seja a árvore enruzada abaixo, cujo nó raiz é o 4.

Figura 1.14

Assim temos que o nó 3 é ancestral do nó 1. O nó 3 é pai do nó 2. Os nós 3, 6

e 7 são irmãos pois possuem o mesmo pai, que é o nó 4. A níz de uma árvore não

possui pai, enquanto que todo nó diferente de r possui um único pai.

Definição 1.19: Chama-se nível de um nó v, denotado por nível(v), o

comprimento do caminho que liga araiz r av.

Temos então nível(r) =0, e ainda, se dois nós v e w são irmãos então

nível(v):nível(w).

1.2.2. Matrizes Associadas a um Grafo

.Matriz de Incidência Nó-Arco (Grafo Orientado)

Amatriz de incidência nó-arco de um grafo orientado Ç : Íft,,'4j é umamatiz
Alr*rl com coeficientes inteiros 0,-1, 1, onde cada linha corresponde a um nó de Ç

e cada coluna corresponde aum arco deÇ e:

9
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l, se o arco / sai do nó n;

-1, se o arco I entano n6 n;

0, seoarco I nãoincidenonó z.

Uma característica importante desta maftiz é o fato de suas colunas possuírem

exatamente duas entradas, uma sendo *l e a outra sendo -1. Qualquer mafüz deste

tipo será chamada matriz de incidência nó-arco.

Exemplo 1..L0:

Seja o grafo:

l5

Figura 1.15

A correspondente maûiz de incidência nó-arco é:

Tabela 1.1. Matriz de incidência nó-arco

Uma matnz quadrada B("*) é dita unimodular se seu determinante é +1, -1

ou 0.

Uma matnz retangular B(ru)é dita totalmente unimodular se e somente se

todas as submatrizes quadradas extraídas de B são unimodulares.

Proposição 1.1: A matriz de incidência nó-arco de um grafo Ç : W, u41 é

totalmente unimodular'.

Proposição 1.2. Seja ,4 a matriz de incidência nó-arco para o grafo ç
conexo, comNnós. Então o posto máximo deA éN- 1.

={onl

I

l2

1I0004

011I03

I0I0I2

0001I1

lsl4l3l2lrNó\ Arco
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. Matriz de Incidência Nó-Aresta (Grafo Não Orientado)

A maúz de incidência nó-aresta de um grafo Ç : \ft, ¡41 não orientado é uma
matnz A1**rl com coeficientes inteiros 0, l, onde cada linha corresponde a um nó

de Ç e cada coluna corresponde a um ¿rco de Ç e:

Qnl

Qrj =

1, se o arco / incide no n;

0, seoarco I nãoincidenonó n

Exemplo 1.11:

Desconsiderando a orientação do grafo da figura 1.15, a mattiz de incidência
nó-aresta é:

Tabela 1.2. Matriz de incidência nó-aresta

. Matriz de Adjacência ou Matriz de Incidência Nó-Nó

SejaÇ : W,¿4lum grafo que não contém arcos múltiplos, ou seja, não existem

dois arcos ou mais, provenientes do mesmo nó i para o nó 7, comportando

eventualmente laços (mas no máximo um por nó). A maûiz de adjacência é uma
matnz A1N*N¡ com coeficientes inteiros 0, l, onde cada linha e cada coluna

correspondem a um nó de Ç e:

l, se existe o arco (i,j);
0, se não existe o arco (l,7)

Exemplo l.l2z
Seja o grafo:

ls

1I0004

01I103

101012

000I1I
lsl4l3l2lrNó\ Arco

h

Figura l.l6
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00I04

1 1013

00002

00I01

4321Nó/Nó

A matriz de adjacência respectiva é:

Tabela 1.3. Matriz de incidência nó-nó

No caso não orientado podemos definir a matiz de adjacência, se

considerarmos que a cada aresta (irl), correspondem dois arcos (r;) e (7,i). Neste

caso, amafüz de adjacência é simétrica.

Os grafos podem ser representados por estes dois tipos de matrizes: de

incidência e de adjacência. No desenvolvimento deste frabalho utilizamos as

matrizes de incidência nó-arco para descrever o problema de fluxo em rede.

1.2.3. Modelo da Rede

Uma rede é composta por arcos e nós. Os arcos podem ser entendidos como a

direção ou caminho para o transporte de produtos que circulam pela rede e os nós

podem ser interpretados como a localização dos terminais conectados pelos arcos.

Os nós podem também significar a origem ou destino do fluxo do produto que

circula pela rede, ou simplesmente um nó de transição pelo qual o fluxo passa para

poder atingir seu destino.

Seja uma rede com N nós e I arcos, onde esteja estabelecida uma ordem sobre

os nós e arcos numa correspondência dos N nós sobre os I arcos, respectivamente.
Pode-se representar a estrutura desta rede através da mafriz A1x*r.¡de incidência nó-

-arco, definida anteriormente. Esta matnz está também associada às restrições de

conservação-de fluxo em cada nó da rede, ou seja, o fluxo total que chega no nó
deve se igualar ao fluxo total que deixa o nó. Porém, amaftiz Ag*r,¡ de incidência

nó-arco possui posto N-1, como vimos pela proposição 1.2 enunciada na página 10.

Assim, assumiremos a matriz de restrições associada a um produto m, como a
matnz da incidência reduzida de uma linha, obtendo deste modo um conjunto
linearmente independente de restrições, isto é: AgN_r¡rt¡. Neste caso específìco,

excluiremos a linha relativa ao nó destino do produto ¡ø envolvido e o denotaremos
por D^.
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Suponha que exista um único produto circulando pela rede.

Assumiremos que não existem arcos múltiplos na rede, isto é, não existem
arcos l, e l¡ tais que as colunas correspondentes da matriz de incidência nó-arco

sejam idênticas.

Além disso, se existir dois arcos provenientes do mesmo nó I para o nó 7, um

deles pode ser representado por dois outros arcos (i,k) e (kj), onde k é um nó

artificial acrescentado na rede.
Define-se o vetor å1,^r*r¡,como a demanda da rede, ou seja, a quantidade total

de fluxo que entra e sai de todos os nós da rede. Especificamente, b, representa a

quantidade de fluxo que entra no nó n se b,, > 0,ou a quantidade de fluxo que sai do

nó n se bn <0.
Chama-se de x, o fluxo do produto considerado que circula através do arco /.

Tem-se xt ) 0, para todo I = 1,..., L.

Assim, podemos equacionar as restrições de conservação como: Ax - å, onde
o vetor å também se apresenta reduzido da coordenada D, correspondente à linha

retirada damatnz de incidência nó-arco, isto é' å11"_,¡*q

Diz-se que uma rede possui arcos capacitados, se existe um limitante superior

para a quantidade de fluxo que circula por eles. Denota-se este limitante por
C,, l=L,...,2. A estes limitantes estão associadas as restrições de capacidade, que

denotamos por :x¡ 1 C¡, I = 1,...,L.

Também eústem as restrições de não negatividade dos fluxos em todos os

arcos, que devem ser consideradas. Denotamos estas restrições
por:0(x¿, I=1,...,L.

Chama-se de q o custo unitário para o fluxo no a¡co /.

Deste modo, o modelo matemático para o problema de fluxo de custo mínimo

para uma frede com um único produto pode ser escrito como:r/\

L
minimizar LcFt

l=l

sujeito a Ax=b
x¡ 3C¡,

01 xt,

(1 l)
I = 1,..., L

I = 1,..., L

Como a matttz A de restrições do problema acima é totalmente unimodular,

para valores de ó inteiro, a solução ótima do problema será sempre inteira, não

importando os valores de c.

Suponha que queiramos fazer circular pela rede diferentes produtos, isto é, ao

invés de entrar na rede um único produto, entrarão diversos produtos de natureza

13
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diferentes. Na prática isto significa que em cada arco, os fluxos podem ser somados

globalmente, mas precisamos especificar cada produto individualmente. Por

exemplo, se quiséssemos transportar caixas de maçãs e de laranjas. Neste caso, ao

resolvermos o problem4 precisamos especificar claramente quantas caixas de

laranja e quantas caixas de maçã estamos üansportando em cada a¡co. Este

problema é conhecido pelo nome de multifluxo, ou problema de fluxo com vários

produtos.

No problema de multifluxo, temos uma restrição de conservação de fluxo para

cada nó e para cada produto, ori seja temos uma matriz de incidência nó-arco para

cada produto. Temos também, uma restrição de não negatividade para cada produto.

As retrições de capacidade são aqui chamadas de restrições de acoplamento pois,

para cada arco, elas amarram todos os produtos ilrma única restrição, ou seja:

Suponha que existam M produtos circulando pela rede. Se denotarmos o fluxo

do produto m como x^ , então o fluxo total passando pelo arco I pode ser denotado

por:

x, = {xi
m=l

A restrição de acoplamento será:

M
X, - lxl sC¡

m=l

Deste modo, o modelo matemático para o problema de multifluxo em rede

com custo mínimo pode ser escrito como:

t4

L
minimizar ZqXt

l=r

sujeito a Ax=b
xt 3ct,

03 xl,
I =Lr...'L

I =1,...,L, m=1,...,M.

(r.2)

onde

xT : fluxo do produto mno arco I ;

x¡ -(x$t),*Í'),...,rf'') = flu*o no arco /;

x = (x{r),xÍÐ,...,*Í'),x|D,xtz),...,r5'),...,rt),rf),...,ry')': vetor de fluxos,
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6@ù - (øÍ^' ,tt*' ,...'bÍi')t = Demanda de todos os nós relativo ao produto rz

,o tf) excluído, onde: N= número de nós;

t =þor ,b(r)' ,...,brrr') = demanda em todos os nós com relação à todos os

produtos.

A =matrtz de restrições diagonal por blocos, isto é,

A = maúz diagonal (n{r>,A('),...,A@r), onde:

1@) - matrrzde incidência nó-arco relativa ao produto m, coma linha
relativa r D^ excluída.

A seguir, apresentamos algumas proposições que facilitam a solução do
problema de fluxo de custo mínimo. Estas proposições nos mostram como obter
uma base (vetores linearmente independentes) a partir da matiz de incidência nó-
arco.

1.2.4. Proposições

Proposição 1.3. Para o grafo I : \ft, ¿47, com pelo menos um nó, as

seguintes afirmações são equivalentes :

(Ð C éumaiirvore;
(íí) para qualquer par de nós distintos (r,,¡) de &, existe um caminho

únicoemlqueliga, 
" 
j,

QíÐ f tem um arco a menos que o número de nós e é conexa;
(ív) C tem um arco a menos que o número de nós e é acíclica.

Proposição 1.4. Seja õ: I,X, Áluma árvore cujo número de nós N 2 2. Seja
o nó I uma folha de Ç e seja lj o arco incidente sobre i em ã Se

fr: &- {t} e u+: u+ - {1,}, então €: [;û, u+] euma árvore.

Lembremos que, já foi assumido que as redes envolvidas neste problema não

contém arcos múltiplos. Portanto, existe uma correspondência um à um, entre os
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arcos do grafo e as colunas associadas à matrtz de incidência. Assim, o atco l, de

I corresponde à 7-ésima coluna damatiz de incidência nó-arco.

Proposição 1.5. Sejal a maftiz de incidência nó-arco par.a o grafo próprio

Ç. Seja ç = ¡,X,, ,r4l o subgrafo de Ç que é uma árvore contendo no mínimo

dois nós. Então {11¡¡, t, . ,+} eünearmente independente.

Proposição 1.6. Para qualquer grafo conexo Ç = f&, /41, com ft * Ø,

existe um subgrafo C, que é uma árvore geradora.

As proposições 1.5 e 1.6 indicam QU€, dado um grafo ç com sua

conespondente mafiiz de incidência nó-arco ,4, existe uma árvore geradora para ç
denominada C, tal que, as colunas de ,4, coffespondentes aos arcos em C, são

linearmente indep endente s.

t6

ProposiçãA 1.7. Seja ,4 a matnz de incidência nó-arco rc grafo próprio

Ç = l,X,¿4f, comÀLnós. seja u4c.¡4 talqu"{4¡¡, t, .A} é um conjunto

linearmente independente e ,î tenhaN - I arcos. Então I = f,fr, ¿l é uma

árvore.

No problema de programação linear clássico amatrtz.4 de restrições tem posto

completo N, mas no problema de fluxo em redes o posto damatrizA é N'1. Existem

dois caminho para reformular o problema, de modo que o posto da matriz seja

completo: podemos reduzir o número de linhas da matnz de incidência nó-arco,

retirando por exemplo a linha relativa ao destino do produto envolvido como

consideramos anteriormente, ou adicionamos um número suficiente de colunas

linearmente independentes (isto é, variáveis artificiais), com limitantes superiores e

inferiores iguais a zeÍo.

Consideremos a formulação:

L
minimizar Lcüt

l=l

sujeito a Ax +al, = þ (l 3)

01x1C,
0<a<0.

onde: v é um inteiro, menor ou igual a N.



Capítulo 1 - Conceitos Gerais

Como a é zero, uma solução ótima para o problema (1.3) será uma solução

ótima para o problema de fluxo mínimo em redes.

A proposição 1.8 abaixo nos mostra, que o conjunto de N colunas le : fl
gera EN

17

No grafo associado ao problema (1.3) a variável artificial ø é chamada de arco

raiz, e o nó w de nó raiz. Assim este grafo é chamado de grafo enraizado, e suas

árvores geradoras I são chamadas de árvores enraizadas.

Proposição 1.9. Seja A a, matiz de incidência nó-arco do grafo _ própri-o

enraizado ç - W, ,41, com nó ruz w. Se Q é uma base para le : f),
então l* e {2 e C = l&, ¿l é uma árvore geradora para ç onde:

u+ --{t,: A(i) . o}.

Proposição 1.8. Seja,,4 a matiz de incidência nó-arco do gafo conexo

6 = W, u4l, tendo Nnós. Seja I = W, ¿l a árvore geradora para ç.
Entãoct ={4¡¡, t, . r4}y{¿"} é um gerador de EN .

Proposição 1.10. Seja I a maliz de incidência nó-ar_co do grafo próprio

enraizado, com nó raiz r,u. Todas as bases para le : fl, são formadas pela

coluna /' mais as colunas de A qae pertencem às árvores geradoras de Ç.



Capítulo 2

O Problema de Roteamento de
Dados

2.1. TNTRODUÇAO

Neste capítulo apresentamos a definição do problema de roteamento de dados,

bem como sua formulação como um problema de multifluxo não linear a custo

convexo.

2.2. DEFINIÇAO DO PROBLEMA

Em redes de comunicação, as mensagens que são fiansmitidas através dos

arcos são convertidas em segmentos de bits, usualmente chamados "packets". Estes

"packets" são enviados individualmente pelos arcos da rede até seu destino.

Geralmente o número de caminhos possíveis para o fluxo destes "packets" é

grande.

O problema de roteamento de dados em redes de comunicação consiste em

encontrar entre os vários caminhos existentes, aquele que é ótimo, ou seja, que

minimiza um critério de custo. Geralmente, o critério mais utilizado na literatura é o

de minimizaÍ o tempo médio de atraso na ffansmissão das mensagens.
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2.3. FORMULAÇÃ,O OO PROBLEMA

O problema de roteamento de dados como descrito acima é um caso particular

do problema de multifluxo em rede.

O problema de multifluxo clássico, numa rede com N nós e Z arcos, consiste

em otimizar uma ñrnção dada, considerando restrições de não negatividade, de

conservação de fluxo em cada nó e de capacidade em cada arco, para cada produto

em circulação na rede, ou seja:

su¡erto a

onde:

T @) = função objetivo;

xT : fluxo do produto m no arco I ;

x¡ - (xf 
t), ,Í'),...,rÍ'') : flo*o no arco /;

x - (xf 
r),x 

ÍÐ ,...,rÍ') ,xt),xt2) ,...,r5'),...,*t),*f),...,*y')'
: vetor de fluxos, onde: M é o número de produtos;

M
X¡ = lxfr) = fluxo global no arco /;

j=l

Ct = caþacidade do arco /;

{1"_,¡*¡ = mar:izde restrições associadas à conservação do fluxo em cada nó

- 
da rede (como definida no capítulo 1);

å11,^,r_r¡*r¡ =vetor de demanda nos nós da rede (como definido no capítulo 1).

Kleinrock [KLE-64] desenvolveu um modelo matemático para o problema de

roteamento de dados, formulando-o como um problema de multifluxo não linear a

custo convexo. Neste modelo cada par de nós origem e destino (O, D) de uma

mensagem, ou conjuntos de mensagens, é considerado como um produto; ou seja,

mlmmlzaf T(x)

Ax=b
X¡ 3C¡,

xt)0,

(2.r)
I =1,...,L
I = \..., L
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no caso de um único produto, temos somente um par de nó origem-destino, no caso

de dois produtos, temos dois pares de nós origem-destino, e assim por diante.
Inicialmente apresentamos a formulação do problema de roteamento

considerando um único produto, e em seguida, fazemos uma generalização para
vários produtos.

2.3.1. Formulação do problema para um único produto

Seja uma rede direcionada com N nós e I a¡cos capacitados de Ç bits/seg.

Considera-se que as mensagens (ou produtos), na entrada, estão armazenadas num

"buffer" e que são transmitidas através dos arcos da rede.

Este problema é de natureza estocítstica, pois as razões de entrada das

mensagens (quantidade de mensagens que entra na rede num período de tempo) bem

como seus respectivos comprimentos são aleatórios. Assim considera-se que a

chegada de mensagens pode ser aproximada pela distribuição de Poisson, com
média de padrão de chegada )"¡ (mensagens /segundo). O comprimento da

mensagem também pode ser aproximado por uma distribuição exponencial, cujo
comprimento médio é de llp¡ @its / mensagem).

Assim, o tempo médio de atraso no arco /, usando o critério desenvolvido por

Kleinrock, é:

I
Tt = --i ^ (segundos / mensagem).

Itþt - tt

O tempo total de atraso em cada arco, consiste no atraso de transmissão da

mensagem (espera nos "buffers"), mais o tempo gasto durante a transmissão desta.

Numa rede com N nós e I arcos, temos a média total do tempo de affaso,

como a soma dos atrasos em cada arco. Portanto:

onde

ó = número médio de mensagens por segundo, entrando na rede;

1t = média de chegada das mensagens (mensagens / segundo);

4 = tempo médio de atraso no arco /'

20

, =*n[l,r,+t,,r,'f

4'= tempo gasto para a transmissão de mensagens no arco /.
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Devemos encontrar um padrão médio de chegada de mensagens Lt, para

cada arco /, com um número médio å (mensagens / segundo) entrando no nó

origem e saindo no nó destino, de maneira que 7 seja mínimo.

lntroduzindo o conceito de fluxo em rede, temos: ,, - Lltt
representando o fluxo médio de mensagens (bits / segundo) no arco /.

Para simplificar, assumimos que todas as mensagens na rede, tem o

comprimento médio igual a llpt . Assim, utilizando o conceito de fluxo temos:

como:

temos

, = +àïA,rt 
+ t,T!= *fil,,o,r¡ + x¡p¡r¡f ,

T=L
b

Para maior simplicidade, tomamos ltt=|. Assim, a função final a ser

minimizada é:

t,,lår.r,f
onde: r¿ : fluxo no arco /.

No caso de um único produto, o problema de fluxo a ser resolvido é:

mmrmlz¿u T

Aox=b

xt)o'
sujeito a (2.2)

I = L,..., L

onde

Z = função objetivo definida anteriormente;

å : vetor de demanda (mensagens) nos nós da rede;

A0 : matizde restrições definida anteriormente ((N - 1) x I);
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onde

1, se o arco / sai do n6 n;

-1, se o arco I entrano nó n;

0, seoarco I nãoincidenonó n.

O conjunto de arcos incidentes que saem (respectivamente entram) do nó n é

denotado por Al(n) (respectivamente e2(n)¡.

2.3.2. Generalização para vários produtos

No caso de multifluxo (viários produtos), a função objetivo é determinada

pelos fluxos globais nos arcos da rede, ou seja:

I L

o2t ={

4(x) =
æ

Xt = fluxo global no arco /.

L46ù,b /=l

, Se 03Xt<Cú

, S€ Xt2Ct

r@)

onde

Sejam:

laå;*rl*,

M: nítmero de produtos;

bÍ^¡ - Demanda no nó n, relatívo ao produto m;

xÍ") - fluxo do produto mno arco /'

M
Xt= L ,Í^) ;

m=l
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Y' ø@l

b m=l

X=

M

(todas as unidades podem ser tomadas como bits / segundo.)

Para simplificar, usamos uma notação mais compacta:

*(m) -(tf'', "','y")' = flûxo de cada arco, relativo ao produto rr;

("ttl',"rtl ,...,*(')' )t = uo*os em relação à todos os produtos;

x, =(xfi),-..,*Í11')' = fluxo no arco / em relação à todos os produtos;

X =(Xr,X2,...,Xr)' = fluxo global em cada arco;

b@) = (ø{^r,tt^r,...,bÍir)' = Demanda de todos os nós relativo ao produto

"o^ $) excluído.

b- Q)t 
,b(2)' ,...,6(M)t )'

b =demanda em todos os nós com relação à todos os

produtos.

No decorrer do desenvolvimento, a quantidade de fluxo no Írco / pode ser

denotada de duas maneiras: x¡ ou xn¡ , etrãÍtdo o arco / sai do n6 n e entra no nó

k.

Um conjunto linearmente independente de restrições de fluxo, para cada

produto m, pode ser escrito na forma:

¿(n)r(n) -bQ,,) =0, m=1,...,M;

onde

1@) - matrizde incidência nó-arco com a linha relativa a D^ excluída.
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Assim, o problema de multifluxo, pode ser escrito como

1
L

muumlza.r T(*) 2r,6')
b

sulerto a

com

l=l
Ax--b
)c ) 0, ou seja, cada componente *Í'') >0

(2.3)

onde A = matrtz diagonal (,4" , A(',) ,..., n ")t
x, = {*ln) = fluxo global no arco /.

m=l

2.3.3. Restrições do Problema

As restrições do problema de roteamento de dados, formulado como um

problema de fluxo, são de três tipos:

Restrições de Não-Negatividade.

O fluxo não deve assumir valores negativos para cada arco da rede. Então cada

componenæ xÍm) >-0, I = 1,..., L; m--1,...,M. Assimteremos que X¡ >0.

Restrições de Capacidade

a

a

a

O fluxo global X¡, deve ser menor que a capacidade do arco, ou seja,

Xt<Ct, l=\...,L;

Restrições de Conservação de fluxo nos Nós da Rede

O fluxo que chega no nó, deve se igualar ao fluxo que deixa o nó, assim, a

equação de conservação de fluxo do nó ¡; relativo ao produto m, pode ser escrita do

seguinte modo:

l,rÍi' - l,rÍ:i' =
bþ,) , i: nó origem;

0, caso contrário;

-6@), i:nódestino.
tt=l lr=l
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Se generalizarmos a equação acima para todos os nós da rede e para todos os

produtos, obtemos: Ax = å, onde:

A = matriz diagonal por blocos, onde cada bloco é amatiz de incidência

nó-arco relativa a um produto;

å = vetor representante da demanda em cada nó;

.x = vetor de fluxo.

Assim, podemos escrever o problema de roteamento, para uma rede com N
nós, Z arcos e M produtos, como:

onde:

mlnlmlzar

m=l

sulerto a Ax =b
xt) 0, I =1,...,L

M
X¡ - lxfu): fluxo global no arco /,

r1x¡=+7,1@þ;*r7*,
(2.4)

A = marriz diagonal (uu' , AQ) ,..., A@)

Note que no problema (2.4) as restrições de capacidade não aparecem

explicitamente como no caso do problema clássico de multifluxo (2.1), onde temos

as chamadas restrições de acoplamento (Xt <Ct).

Na formulação do problema de roteamento, proposta por Kleinrock, não é

necessário considerar explicitamente as restrições de capacidade porque elas estão

presentes na função objetivo, isto é:

, se 03Xt<C¡
T,(X) =

oO , S€ X,2C,
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Este fato facilita a resolução do problema, porque ele pode ser facilmente

decomposto em subproblemas de dimensões menores. Contudo, a não linearidade

da frrnção objetivo é um fator de dificuldade uma vez que, em geral, um problema

não linear é mais difícil de resolver que um problema linear e a maior parte dos

algorinnos existentes, para se resolver problemas de multifluxo, tatam do caso

linear (veja por exemplo [GON-84], [KEN-SO], [SAK-84]).
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flm Algoritmo para o Problema
de Roteamento

3.1. INTRODUÇAO

Neste capítulo apresentamos um método primal þor nós desenvolvido) de

relaxamento para resolver o problema de roteamento formulado no capítulo anterior.

Este méto do fazuma decomposição do problema de multifluxo em subproblemas de

simples fluxo. Apresentamos também o método do Gradiente Projetado e o método

Simplex Convexo, que são utilizados na resolução dos subproblemas.

3.2. MÉTODO DE RELAXAMBNTO

Este método é um método primal de relaxamento, que decompõe o problema

de minimização gtobal de multifluxo em minimização de subproblemas locais de

simples fluxo. Ou seja, seja M o número de produtos que deve circular na rede de

comunicação. A cada nova iteração o método resolve M subproblemas de simples

fluxo, isto é, com um só produto. Estes subproblemas podem ser resolvidos em

paralelo, o que reduziria consideravelmente o tempo computacional de execução.
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3.2.1. Decomposição do Problema

Pode-se escrever o problema de roteamento de dados como:

mlntmlzar

sujeito a Ax -- b

com x 2 0, ou seja, cada componente *Í*) >0

onde

I ,l*,+

se Xt2Ct.

1L
rqx¡ -ilr,<*,,

(3. 1)

q(x') = Q-Xù ' se 0 3 xt <q 
' 
t.-po de atraso em cada arco;

t

tL
r@=;z Tt(Xù : tempo médio de atraso na transmissão das mensagens,

A = maúz diagonar (Árl,A('),...,Ar'r), onde:

¿(n) - matiz de incidência nó-arco ((N-l) x I), com relação ao produto rn.

Nesta matrí2, retira-se a linha relativa ao nó destino do produto nî, e

ainda:

oÍ,i) =

1, se o arco / sai do nó ru

l, se o arco / entra no nó n

0, se o alco / não incide no nó z.

X=
þ'

Dt ,x(2)' ,...,*r'rt) : vetor de fluxos,

*(m) -("Í'',..., *Y")':vetor de fluxo em todos os arcos referentes ao produto ru;

6@) - (øÍ*',ø:^',...,b]i')': vetor de demanda de todos os nós relativos ao

produto m , com a coordenada referente ao nó

destino do produto m exclvída.
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þ-- 6Q)t ,6Q)t ,...,6(M)' vetor de demanda nos nós da rede, referentes a todos

os produtos;

Y, ú^¡
b = : número médio de mensagens entrando na rede

M

Seja x uma solução factível inicial para o problema de roteamento de dados

apresentado em (3.1).

Fixando-se os valores de x para todos os produtos, com exceção de um

produtop que se conserva relaxado, pode-se reoscrever o problema (3.1) em função

do fluxo ,Q) , como mostrado a seguir:

1 L-
minimizar +iT,(T, * *ÍÐ), p = r,..., M,l = 1,..., L

. bl=l

sujeitoa trQ)*Q) -6Q)

*ÍÐ r0, P=1,...,M,1 -I,...,L.

onde: Xt = *Q) - (rfo' ,...,*f')'
M
Lrl^)

(3.2)

p

Observe que ao se fixar um valor factível para os demais fluxos, em todos

arcos da rede, com relação aos Qvf-l) produtos restantes, tem-se um problema de

simples fluxo cuja variáv.1 6 
"(r). 

Repetindo este processo com os (M-l) demais

produtos, tem-se no total M subproblemas de um único produto que podem ser

resolvidos separadamente.

3.2.2. O Método

O método de relaxamento, por nós desenvolvido, consiste em resolver o
problema de roteamento de dados decomposto (problema 3.2), iterativamente, ou

seja: à par"tir de uma solução factível inicial, resolve-se M subproblemas de fluxo

simples. A solução x encontrada para estes M subproblemas, servirá de solução

inicial para se resolver os M subproblemas da iteração seguinte.

It¡t*m=



Capítulo 3 -Um Algoritmo para o Problema de Roteamento de Dados

O processo iterativo de aínlização do fluxo x pode ser realizado de duas

maneras

30

'"

I
r

(l) semelhantemente ao utilizado na resolução de sistemas pelo método iterativo

de Gauss-Seidel, ou seja: Resolve-se o problema(3.2) relaxando-se o produto

1. A solução .x(l) = ("Ít',...,tf') encontrada aqui, juntamente com os valores

dos demais fluxos que estão fixados, servirão como solução inicial para

resolver novamente o problema(3.2) relaxando-se agora o produto 2, e assim

sucessivamente. Portanto, no momento de se calcular ,@) , na iteração [k+1],
usa-se todos os valores de x(l) u¡¿ ,@-t) calculados na iteração [k+1] e os

valores ¿. r('a+l) até x@) da iteração [k];

(íí) semelhantemente ao utilizado na resolução de sistemas pelo método iterativo

de Jacobi, ou seja: Na iteração [k] fixa-se a solução inicial x paru todos os

produtos com exceção do produto 1 que se conserya relaxado e resolve-se o

problema (3.2).4 mesma coisa é feita para todos os produtos utilizando-se

sempre a mesma solução inicial, isto é, resolve-se (3.2) para x fixado e o

produto 2 relaxado e assim sucessivamente para os M produtos. No momento

de se calcular *Q) , naiteração [k+U, usa-se todos os valores de x(l) até x(M)

da iteração [k].

Como em cada subproblema os arcos estão com a capacidade reduzida da

soma dos fluxos que estão fixados, a factibilidade da nova solução é garantida.

Este método de relaxamento pode ser utilizado porque, como já dissemos, no

problema de roteamento as restrições de capacidade estão embutidas na função

objetivo. Deste modo não é necessário trabalhar com as restrições de acoplamento

(Xt <Cr ) qoe dificultam a decomposigão do problema em subproblemas e interfere

no grau de independência dos subproblemas. Para mais detalhes sobre problemas de

multifluxo com restrições de acoplamento ver, por exemplo [GON-84].

3.2.3. Algoritmo de Relaxamento (multifluxo)

Apresentamos a seguir uma descrição sucinta do algoritmo de relaxamento

para o problema de roteamento de dados.

Þ

b
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Seja ¡to1 uma solução inicial factível.

Seja e>0 uma precisão para o critério de parada.

Solução ótima global:: false.

k::0.
Enquanto (Solução ótima global: false ) faça:

inicio
k:: k+l;
Para m::I .. M faça:

inicio
Fixar todos os fluxos, exceto os valores de x(*) , de acordo com um

dos processos iterativos de atualização de fl¡xo descritos

anteriormente.

Minimizar o problema(3.2) para o produto m.

fim (para)

Se para todo produto m = I.-M, e para todo arco / : l"L :

lltÍo.t' - tt-'ll 
1 e 

' 
solução ótima globat:: true'

fim(enquanto).

Como se pode ver este algorinno pode ser implementado usando qualquer um

dos processos iterativos de atualização de fluxo: Gauss-seidel ou Jacobi.

O processo (í) semelhante ao Gauss-Seidel, tem a desvantagem de diminuir a

independência entre os subproblemas, o que dificultaria mas não tornaria impossível

uma implementação paralela do método (ver por exemplo [ROB-88], [SAA-85],

[EVA-S7]), sobretudo no aspecto de comunicação de dados. Por outro lado, ele

pode convergir mais rapidamente que o processo (íi), uma vez que ele utiliza

informações mais atuais. O processo (tÐ semelhante ao Jacobi tem a vantagem de

manter a total independência dos subproblemas. Este fato faz com que o método

seja perfeito_ para execução em paralelo numa máquina a memória distribuída,

porque o número de comtrnicações enfie processadores, a cada iteração, será

pequeno.

A etapa de minimização dos subproblemas þroblema 3.2) pode ser feita por

qualquer método de simptes fluxo a critério convexo. Neste trabalho nós utilizamos

dois métodos: Gradiente Projetado e Simplex Convexo.
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3.3. MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DE STMPLES FLUXO

Apresentamos a seguir os dois métodos que utilizamos para resolver os

subproblemas. Queremos ressaltar que nesta etapa pode-se utilizar qualquer método

que resolva um problema de simples fluxo à critério convexo.

Optamos por estes dois métodos porque eles possuem formas de

implementação diferenciadas. O método do Gradiente Projetado trabalha com

matrizes e o método Simplex Convexo fiabalha com a estrutura de ánvores em grafo.

Nosso objetivo é poder fazer umà comparagão entre os dois.

3.3.1 Método do Gradiente Projetado

O método desenvolvido por Schwartz e Cheung [SCH-76], é uma adaptação

para o problema de roteamento de dados, do método clássico do gradiente projetado

ILUE-841 .

Segundo a literatura, este método é indicado para resolver problemas, cuja

rede apresenta um grande número de nós, e um número limitado de produtos þares
de nós origem-destino).

Conceitos Gerais

Antes de explanar o método do Gradiente Projetado, apresentaremos alguns

conceitos necessários para a compreensão do mesmo. Por se tratar de teoremas

clássicos, não apresentaremos aqui as demonstrações. Elas podem ser encontradas

em : [MIN-83 ], IBAZ -7 91, ILUE-84], enff e outros.

Definição 3.1: Chamamos domínio factivel, D, a região formada pelas

soluções factíveis do problema proposto.

Definição 3.2: Seja î eD.\Jma direção d é dita factível para i eD, se

I q >0lx= i+ad e D, V0<a<d,.

Definição 3.3: Dizemos que d é uma direção de descida para î e D, se existe

ø > 0, tal que, F(i + qd) < F(î), Y a e (0,a1.

Proposição 3.1 : Seja VFO o gradiente da função F. Se VF(t) *0, temos

que d é direção de descida para î e D <Ð VF(i).d <0.
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Definição 3.42 Um ponto x* e D
F(x) > F(x.), V x eD, qve verifica

é mínimo local ef e >0 tal que

ll'
*-x <t.

Definição 3.5¡ Um ponto x* e D é mínimo global <+ F(x) > F(r*),Y x eD.

Teorema 3.1. (Condição Necessária de Primeira Ordem) : Seja D um

subconjunto do Rn, ê seja FeCr umafunção definida em D. Se x* é um

ponto de mínimo local de'F em D, então para qualquer deRn, direção

factível paro x* , nós temos YF(x.)d 20.

Corolário 3.1: Seja D um subconjunto do R' , c seja .F eCl uma função

definida em Ø. Se x* é um ponto de mínimo local de F em D e se x* é um

ponto interior de D, então: VF(x-) = 6.

Definição 3.6: Dizemos que x e fxr,xrf , ou seja,

{tl" eD,xr(x( rrl,*r3x, e x=dxt+(l- a)xr,com 0<q <1.

Definição 3.7: O conjunto O é chamado convexo <+ V x1,x2 e O 3
l'r,*rf c c)

Definição 3.8: Seja F definida sobre o conjunto convexo O. Dizemos que F é
convexa, se para todo x¡,.r2 € Q ,e todo ø,tal que 01 q 11, temos:

F(a xr+ (t - a)x2) < a F(x)+ (1 - a)n(xr) .

Se F(øx¡+(l-q)x2) < aF(x)+(l-ø)r(xr),com 0<a <1e x1tx2,

então F é dita estritamente convexa.

Definição 3.9: Seja l("*) uma matriz simétrica. Dizemos que a matiz A é

definid¿ semi-positiva se x' A x > 0, V x e.RN. Dizemos que a matiz A é

definidapositiva x'Ax>0, V x+0.

Teorema 3.22 As seguintes afirmações são equivalentes:

(í) a matriz A é defnida positiva;

(íí) Os autovalores de A são positivos;

(ííí) Todos os determinantes dos menores principais de A são positivos,
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isto é, ¿.(¿) >0, i = 1,..., N, onde:

I

A

Teorema 3.32 Seja F e d. Dizemos que F é estritamente convexa sobre o

conjunto convexo Ç), contendo pelo menos um ponto interior f3*Ø) e a

matriz Hessiana ¡V2 f(x)¡ é definida positiva em todo {2.

Seja:

Proposiçã o 3.22 A função T(x) e esffitamente convexa sobre:

O= {x I o< Xt <Ct, I =r,...,L\

Demonstração:

Temos: VT(x)=+
D

ct
) +Tt'

")r,>*''1 
se o 3 xt 1ct' t = r""' L'

1L l-
Tçx¡ -; p=,*,1

C,-Xt

Assim:

v2Tqx ¡

Ct-xt
3

*Tt'
2Ct

0

0

0

0
2Cz

J +T;
I
b

Cz-xz

0
2Ct

J

4

0
cr- xr

+Ti
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Como OSXt<CteCt)0,paral=1,...,L, temos que os detefminantes dos

menores principais de V2 f(x) são todos positivos. Portanto temos que

V2f(x) é definida positiva em todo O. Logo a firnção f(x) com relação a

X¡ é estritamente convexa.

Teorema 3.42 Dizemos que 4"*) é definida semi-positiva se

dtt) o e de({.)> o, pqra i =2,...,N.

Teorema 3.52 Seja F e C2. Dizemos que F é convexa sobre o coniunto

convexo Ç2, contendo pelo menos um ponto interior f?>+øl ë cI matriz

Hessiona (V2 f(x)¡ é definida semi-positiva em todo Ç).

Seja: T(x) =
I +4'M

(ct -Zri)
m=I

M
para, 0<lxf <C¡, com / =I,...,L

m=l

Proposição 3.3: A função T(x) e convexa sobre:

35

+tâ,,)

M M
Ç)= \=Zxf ,I0<Z*i 1Ct, I=1,...,L

m=l m=l

Demonstração:

Temos:

I
Vr(x )- 

E

ar-(r)ar-(r)

al
ar-(r)

a?
tMaI

ATø
ar

C

M
c, -Lri

onde:

m=l

+TI , m=1,...,M
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Assim teremos:

onde:

v2T(x) =

v'Tr(*)

0

aìaì
dT (x)

0 0

0v'-rr(*)

00 v2T¡aþ)

dr (x) dr þ) âr Q)
aìa?
dT (x)

aìaf
dT (x)

v'4þ)= a?aì a1e? a?aY

dr (x) dT (x) dr (x)

aM
l a ei'a? ey ay

com todas as componentes iguais a:

2Ct M
>0, pois Ctr0 e 0l Ìii' 1C,,1=I,...,L

JM
ct - Zxi

m=l

Deste modo temos que o termo \t 2 0 e que todos os determinantes dos

menores principais damatriz Hessiana de f-(x) são nulos. Portanto amatrtz

V2T(x) é definida semi-positiva em todo C). Logo a função T(x) e convexa

em relação a xt.

Teorema 3.62 Seja F convexa e continuantente diferenciável sobre o conjunto

convexo {t. Uma condição necessária e suficiente para que um ponto x' seja

um ótimo gtobat de F sobre Q, é que YF(x.)= 0.

As proposições 3.2 e 3.3 nos asseguram que a função F(x) do problema de

roteamento de dados é estritamente convexa em relação ao fluxo total X ¡e convexa
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em relação ao fluxo xr. O teorema 3.6 nos assegura que a solução do problema de

multifluxo, se ela existir, é globalmente ótima, contudo esta solução não será única
pois a matnz Hessiana de 7(x) com relação a xt é definida semi-positiva.

O Método

Apresentamos a seguir o método do Gradiente Projetado para resolução do

problema de fluxo com função objetivo não linear e um único produto. Como já foi
dito, este método é uma adaptação do método clássico do gradiente projetado para o

problema de roteamento de dados abaixo:

muum1zaf

sulerto a

r(,)=t i",lo:.ù*4']
Aox --b
xt)0, l:I,...,L.

(3.3)

onde yt =(x1,.,.,xL)

Seja N o número de nós da rede e L o número de arcos. Seja xt =(*r,...,*L)

uma solução inicial com .r >0, isto é,x¡>0, I =l,...,L.Então amatnz,40 define

o espaço de restrições ativas, com Q = N - 1 restrições linearmente independentes.

Chamamos de restrições ativas as restrições cujas variáveis satisfazem a igualdade.
Por exemplo, no conjunto r¡ > 0 se tivermos Íl = 0, esta é uma restrição ativa.

Podemos definir o espaço tangente (1,/) ao espaço de restrições ativas, como

sendo:

¡y = {ao, Aodo = o}.

A cada iteração, o vetor de fluxo é aítalizado por:

*Ik+tl - )''lkl + hd¡ ;

. h = tamanho do passo a ser determinado;

onde

. dk = direção de descida.
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O espaço ortogonal aW, é obtido como:

WI z / z: Aot ,/r; t/ € Rq

Vejamos como está definida a projeção do gradiente negativo (-VÐ em lT,

Figura 3.1. Projeção do Gradiente

Podemos escrever: -VT=d**z +-vT=dt *Ao'V

Proposição 3.4 : d¡ é uma direção factível.

Demonstração:

Suponha xlkl factível, isto é, A0 xlkl = b Temos:

*ík+tl - xtkl +hdk - lÙrIk+tl - A0xtkl +hAldk )

como d¡ e 14/ + AÙxÍk*rl - ¿\rlkl - 6, *Ik+tl é factível.

-Vr(x)

W

7

WL

dk

Logo dk é uma direção factível.



Capítulo 3 - Um Algoritmo para o Problema de Roteamento 39

Proposição 3.5 | dk *0 é uma direção de descida.

Demonstração:

Temos: -VT = dr * Ao' V;

(i) Se do + 0 então:

-divT - dl dr +df Ao' ry + vTtdk = -dl dt -v' AÚ do=-llaoll' . o

Logo dk é uma direção de descida.

(ii) Se dt =0 então: -VT = Ao'Vl -YT +ryt A0 =0 ,

ou seja, as condições de otimalidade de primeira ordem estão verificadas e

portanto o problema:

mltllmlzar T

Aox=b
x >0

sujeito a

está resolvido.

Assim,

. Se do *0 = dt é uma direção factível e de descida;

. Se d* = 0 Ð a solução ótima para o problema foi encontrada.

Vejamos quem é, a dteção d¡

Temos: - vT = d* * Ao' V; multþlicando por ,40 temos:

- ¿ovT = Aod.* + Ao Aa' ry;

Ao Ao' é definida positiva e portanto, não singular, então:

V -(

como: Aodo =ç e

Ao Ao'
-l

¿ovT .
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Temos: -vT=d**Ao'V =dt --YT-Ao'V Ð

= dt = - YT + Ao'(Oo no')
-t

¿ovT

=)do=- 0'
Ao Ao'I. A

]"'
A0

Tomando: Pn =
0t

Ao Ao'
-l

I-A AO

assrm: dt, = - PqYT

Logo, o procedimento do gradiente projetado produz na iteração fk + 1], o
vetor de fluxo:

,Ik+tl - xlkl -hpnyT;
onde:

Po = matnz da projeção do gradiente negativo sobre o espaço tangente ao

espaço de restrições ativas.

Como a direção escolhida é factível e de descida, ela garante que as restrições

do problema não são violadas.
Vimos anteriormente que: se a direção dk for nula, então, a solução

encontrada é ótima, caso contrário, devemos encontrar o tamanho de passo h, para

se calcular o novo valor do fluxo. Este valor de h, deve ao mesmo tempo, ser o

maior possível e garantir a factibilidade do novo fluxo, ou seja, o novo fluxo *Ik+rl

deve ser tal que as restrições A0xlk*tl =b, x 2 0 sejam satisfeitas.

Temos: ,Ík+tl - xtkl _ hPqvT .

Chamando de S = -d¡, então, .S = PqVT

Logo: xIk+ x lk hS

Para manter a factibilidade deve-se garantfu que, pila cada a¡co l=T,...,L,
tem-se: *lol -hñt>0.
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Se em todos os arcos tivermos .l < 0, significa que a solução pode crescer

indefinidamente, ou seja, a solução é ilimitada.
Se em todos os rucos tivermos S¡ = 0, significa que o gradiente da frrnção

neste ponto é nulo e pelo Teorema 3.6 temos que a solução encontrada é ótima.
Mas; se existir algum arco no qual .S, > 0, deve-se garantir que o novo fluxo

seja xJ¿*ll >0, isto é:

tlo*tl -rlot-hñt>o

*lot > hst > n, =*, l:r,...,L.' ,Sr

Assim, deve-se escolher o valor de å como sendo o menor valor u" ('y/r)
positivo. Deste modo, as restrições de não negatividade de x serão sempre

satisfeitas. Chamando este valor de h', temos que:

h' = mín

Como a função T(x) a ser minimizada é convexa, pode existir uma melhor

escolha de å, entre 0 e h'. Vamos então, analisar esta hipótese.

Seja:

7|k+tl - xtkl _ h'S .

Se a derivada direcional de F(r) no ponto ;[e+lì na direção dt = -S for
positiva, isto é, se:

a'oVT(ftk*t,)t o, enrão: S'VT(ftk*',)= o

Isto significa que no novo fluxo a direção escolhida é de subida. Sabemos

então que 7(x) alcançará seu menor valor sobre o raio entre xlel e y[k+tl, num

ponto onde ,S'VF(/H]¡ = 0, isto é, no ponto onde o gradiente é perpendicular ao

raio. Logo, o melhor tamanho do passo a ser escolhido é algum å, onde 0 < h < h' .

Esta escolha, pode ser aproximada por interpolação linear.

A interpolação linear entre dois pontos a e b consiste em aproximar uma dada

função F(x) por um polinômio de interpolação de grau I (P,(")) , tal que:

P,(o)= F(ø) e P,(b)= F(b).

{ç tar que #' o, t : r,..., LI.
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O polinômio em questão é a equação da reta passando por a e b. No nosso

caso é a reta passando wr[(o,s'v r(;rl)),(n',s'vT(r1-",))] (veja fiswa3.2)

Figura 3.2. Interpolação Linear

A equação da reta acima pode ser enconûada através de:

hy
o s'vr(rtÈ])

h, S'vr-(rt*=11)

1

det -0 =

0Ð

I

I

hs' v T (xÍ 
k t) - h, St v T (rr 

o t¡ + y h, - hS, v T (;t t+t I 

)

nþ, v T (xt 
o I 

) - s, v T (rr 
r,*', 

) = n, (s, v T (*t 
* t 

) -,v)

O melhorvalor de h a sertomado é o ponto ondey é igual azero. Então:

h= h'
s'vr(rtÊ1)

s' v r-(xt ¿ I 

) - s' vr-(st r+t I 

)

,s'vr(r[å])

s'v7qrl¿*tl¡

þrh

v

Se encontrarmos S'vT(rtr'*t')t o ,

-h'p,onde: 0<p <l
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significa que a direção escolhida ainda é de descida. Podemos então, diminuir ainda
mais o valor de 7(x), se tomarmos como o valor de h o maior valor possível, isto é,

h=h'.
Após termos escolhido o tamanho do passo, devemos verificar se esta escolha

faz a solução chegar no limite de alguma restrição de não negatividade, ou seja: se

o valor de å escolhido foi:

h=ht= {
s/

teremos a anulação da /-ésima coordenada do vetor de fluxo, ou seja:

xlk+r| - rlot -htst xlk*tt - xlu -rlkl
s/

S¡ :o

Deste modo, a restrição de não negatividade, associada a esta coordenada,

deve passar a fazer pafie do conjunto de restrições ativas. A dimensão da matnz
A0 serâentão acrescida de uma linha.

A cada nova iteração, a solução se aproxima mais do ótimo, até que o ponto
onde a direção de descida se anula, ou seja, fnVT(fl = 0, seja encontrado.

Quando isto ocorer teremos minimizado Tçx¡.

Algoritmo do Gradiente Projetado

(0) Inicializaçã,o

Seja x uma solução inicial factível e não nula em todos os arcos. Seja t > 0
uma precisão para o critério de parada.

Calcule amatnzde incidência nó-arco A0 .

(1) Avaliação

Sejam:

ct , ,n,

t \2tlt

\c,-',)

I. vFlx ;
b
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O Pq -A0 (o'ou)-'r'],

. ,S - Pq.YT(x).

. Se ll S ll- . " = Pare. A solução ótima foi encontrada.

(2) Tamanho do Passo

Seja h'=ø.
o Se existe algum ^S/ > 0, então faça:

h' = min

. Senão, pare, a solução é ilimitada.

{t ,^qo. rr-, o,Ls, ' ^s,

l:I,-..,L

(3) Atualizaçã,o do Fluxo

Seja 7 =x-h'S

(4) Interpolação Linear
Seja:

oSe S'Vf(;)>O então faça: x =7 ,evâparaopasso5.

r Senão vâpara o passo 4.

h =h'
I 

-, 
.

,s vr@)

s 'vI(x)-s 'v7(;)

Então x --x-hS

Retorne ao passo 1.

(5) Atualização de Ao .

Como xt = 0, a restrição de não negatividade, associada a /-ésima coordenada

do vetor de fluxo, deve entrar no conjunto de restrições ativas, ou seja, deve ser

inserida em Ao. Retorne ao passo l.
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3.3.2 Método Simplex Convexo

O método Simplex Convexo [KEN-80], foi desenvolvido para resolução de

problemas de fluxo em rede, com custo convexo, que se apresenta da forma:

Iminimizar

lsuJerto 

a

T(*)
Ax =b

0<x<C
(3.4)

(3.s)

onde

A : matt:rz de incidência nó-arco da rede (N x Z) ;

l. b : 0, onde: f = (1...l)t , com dimensão (mf);

Tçx¡ - função convexa.

Este método, desenvolvido por Willard Zangwill, pode ser analisado como

uma generalização do método Simplex Linear [BAZ-77].
Como já vimos pela proposição 1.2 do capítulo 1, no problema de fluxo em

redes amatrn de restrições tem posto igual a (N-1). Neste caso, para se obter uma

matríz de posto completo para o problema proposto (3.a) foi adicionado uma

variável artificial a parauma linha (nó) w, e obteve-se o seguinte problema:

minimizar T(*)
sujeito a Ax+e*a=b

0<x<C
0<a<0

onde: A é amatriz de incidência nó-arco e w é um inteiro menor ou igual a N

Como a é zero, a solução ótima para o problema (3.5), será também uma

solução ótima para o problema (3.4).
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O Método

O método Simplex Convexo, do mesmo modo que o Simplex Linear, parte de

uma solução inicial factível, e depois procura uma direção factível de melhoria.

Gostaríamos de relembra¡ que, uma direção d é dita factível para x, se r + qd é

factível para algum q > 0. Esta direção é dita de melhoria no ponto x, se d é factível
parax e, a derivada direcional de Í1.¡ na direção d, sobre o ponto x é negativa.

Como no caso linear, o Simplex Convexo particiona as variáveis em dois
tipos: variáveis básicas (xy ) e não básicas (xz). A cada iteração, o método permite

que as variáveis não básicas mudem de fluxo. Entretanto, aqui, as variáveis não

básicas podem assumir outros valores que seus limitantes inferiores e superiores, ou
seja,03x7 <C7.

No desenvolvimento do método Simplex Convexo, é assumido que o gradiente

de 71.¡ existe sobre {x: 0. ri 
= 

Cr}, e que TO e separável, ou seja:

Suponha que particionamos as equações de conservação de fluxo A x : b em

[f : Z]x=å, onde f é umabase. Igualmente, particionamos.r em fxri x2] e C

em [Cr t Cr). Então, o problema pode ser escrito como:

TçX¡ _ìTþ)

mlnlmlzar

sujeito a

Substituindo x, em (3.6), obtemos:

minimizar

sujeito a

T[.rr: ,z])
xy =Y-tb-Y'rzx,
01xy<Cy
0<x2<C7

f (xÐ -- flrtt - razx, i xrl
o<y-tb-Y-tzx, <c,
0<x7<C7

(3.6)

(3.7)
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Como o problema foi transformado num problema de minimização em função
das variáveis não-básicas, toma-se o conjunto de direções no espaço não básico

D - {r',e2,...,êL- 
N,-€r,-€2,...,-rt-' 

l,

onde

ei = vetor unitário, com a Èésima coordenada igual a rurl, e as outras

coordenadas são nulas.

Como avaliamos as direções factíveis sobre o conjunto de variáveis não-
básicas, usaremos as restrições 0< xz 3C7 paraselecionar as direções factíveis.

O conjunto de direções factíveis para assegurar: 0 4 xz + qd < C7, é:

(e' é direção factível se: xi <Ci

(-rt) é dire,so factível se: xi > o I

Considera¡rdo o conceito de derivada direcional no espaço não básico,
indicamos a seguir, como selecionar uma direção factível de melhoria.

A derivada direcional de /O no ponto x7 , rrã direção d, desde que o limite

exista, é definida por:

D¿ f (xt) =
r(.,.,,il-rþ,)

t

Mostra-se que a derivada direcional no espaço não-básico é dada por:

D¿f (xt)= vf (x )d

lldl

onde: Yf (x,) é o gradiente de f (.) avaliado no ponto x,

Temos que: .f (x ù = TfY-' o - r-t zx, i x rf

lim
t-+0*

e

podemos particionar VZ em VTçx¡ = [V4(") i VTr@)], assim, obtemos
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vf (xù --YTz(') - vTrlx¡r+z .

Queremos que Y f (xr)d <0. Assim, para tomarmos uma direção de melhoria

no espaço não básico, devemos escolher uma direção e que satisfaça cada
coordenada i: i

€t,

(-u'),
se ti < Ci e vTz@i ) -vTy(r')y-'z < o;

se *L>o e YTr(xi¡-vTrlx'¡y-tz>0.

Este conjunto, representa o conjunto dos arcos que são candidatos a entrar na
base . Para avalia¡ este conjunto, precisamos calcular o valor de Yf (xr),que
indicará o crescimento da função objetivo.

Tomemos Y uma base qualquer pal¿ (3.7), e seja f, sua árvore

correspondente.
Podemos calcular as componentes de VI, diretamente sobre a árvore Ç .

Seja lk um arco que não está na árvore er, e seja

P -{n1,lrr,ftz,ljr,...,flt,lj,,r,*r}, denotando o caminho do arco l¡, ligando os nós

origem o(lr) e destino D(lù na árvore Ç. Seja c'(k) o ciclo formado por P, com
adição de lk à árvore Ç, e seja também, sua corespondente seqtiência de

orientação OR(k).

Assim, pode-se determinar o conjunto dos arcos que são candidatos a enfiar na

base ( direção de melhoria ) de duas maneiras :

(r) Através da seqüência de orienração OR(k), isto é

eo - loR¡(k)
i=l

dTø
aj

onde:

t : número de nós no ciclo (r + {t¿ })

x j, : fluxos nos arcos da árvore, correspondente aos arcos /,

Assim, tomando a como uma precisão para o critério de parada, o
conjunto se define:

lo'

lo,

se ú <ct
se ,t>o

e C¿>t;
e ct( _e
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(¡Ð Ou através das variáveis duaisz, (também chamadas de potenciais dos

nós), isto é, calcular

ck = fro(tr) - fr n&) -%*' ,'ãt
.k

da seguinte forma:

(1) Avaliação

Para lk e lr, seja P =
em ly ligando O(l*) para D(l).

Seja c'(t) o ciclo formado por P com a adição de l¡
seqüência de orientação correspondente a este ciclo.

Sejam:

' ek = >O&(k)
æ(r)
d-,- li

¡- cì'lòC--. È- Ô-.¿o I ¿)'-l

onde w: nóraizdeey;

para I, e ey.

lrr, r rr, fl2, I jr,..., fl t, I j,, fl , *t I denotando o caminho

e seja OR(k) a

fo.=ot.-I ãr(*)

l"ou,r- 
tro1t¡)=ã

Deste modo, o conjunto se define como anteriormente.

Qualquer uma destas maneiras podem ser estendidas para o método do

algoritmo Simplex Convexo. Escolhemos o primeiro caso para esta representação.

Uma vez conhecida a direção de melhoria, uma busca unidimensional é

requerida, para determinar o tamanho do passo a ser dado nesta direção.
A base é atualizada se o resultado da alteração torna uma das variáveis básicas

nula ou afaça atingir seu limite superior.
Agora, apresentamos o algoritmo para o caso específico, onde T(X) é

separável.

Algoritmo Simplex Convexo

(0) Inicialização
Seja x um fluxo factível e determine uma árvore Ç. Seja r > 0 uma

precisão para o critério de parada.

d=l . *'

C*-*4;'--- '. ' -.'li
UY

^.c+ 
tî



Capítulo 3 - Um Algoritmo para o Problema de Roteamento 50

. Vt={to:xo1Ct e õ,¡>e\;

. Vz-{to: xt z0 e ct 1-e|.

.Se Vtw Utz=Ø + i ésoluçãoótimaparaoproblema.

. Senão seja: l¡ e Vt w Vz e õ
+1 se/¿ eVt
-1 se/¿ eVz

(2) Cálculo do bloqueio

Sejam:

. Âl= min
, o,(l)=!,

. 4,2 = min
-o'(L)=Q

oOxj,

{,, -i,;, *}

. Â = min {¿t, ¡t}

.Se Â=0 + vâparaopasso5

(3) Atualização do Fluxo
Neste passo, verificamos se a solução é factível, e determinamos a magnitude

do passo.

Defïnimos o vetor tr como s€gue:

,Uj
caso contrário.

Seja:

-íont- 
lo,

(lt), se /, e c'(å);

)c =Í - Lõu

va para o passo )

r =-dfoag¡lñ(t:ryù1
,i=l 

' L ü¡ J

.Se y<0 =)



Capítulo 3 - Um Algoritmo pâra o Problema de Roteamento 51

(4) Procedimento de Busca ( Bissecção)

Este passo pode ser substituído por qualquer outro procedimento de Busca

Unidimensional conhecido.

a)Seja: do=O ê ar=[.

b) Seja _ _(oo+a)
2

t
c)Seja: y--õZO&(k)

i=l ai
aT(x - oõu)

seJa.x =x-qÒue
retorne ao passo 1.

d) Se lrl. " =

e)Se y>0 + dr:d e

retorne ao passo b.

Senão
üo:Q e

retome rao passo b.

(5) Mudança de Base
Verifique se algum fluxo r¡, no arco /, de c'(k), tornou-se nulo, ou atingiu

seu limitante superior. Se isto ocorrer, então remova o arco I, de Ç e adicione o

arco l¡, formando, assim, uma nova árvore. Retorne ao passo 1.

ía
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Implementaç áo e Resultados
Computacionais

4.1. TNTRODUÇAO

Neste capítulo apresentamos aspectos computacionais relativos à

implementação dos métodos de resolução dos subproblemas de simples fluxo, às

condições fisicas nas quais foi executado o método de relaxamento por nós

desenvolvido bem como os resultados computacionais obtidos pela execução do

programa de relaxamento. Apresentamos também uma comparação entre

resultados, tanto quanto ao método adotado, como em relação ao processo

iterativo de atualização de fluxo escolhido.

4.2. TMPLEMENTAÇÃO

O método proposto foi implementado na linguagem Turbo Pascal

(versão 7.0) e executado num microcomputador 486-DX2-66 MIIZ com 540 Mb
de disco rígido e 8 Mb de RAM.

Na apresentação do Algorinno do método de relaxamento (pág. 30 ) pode-se

notar que o corpo do programa principal é de fácil compreensão e implementação.

A única subrotina do programa principal é a que se refere à minimização do

subproblema de simples fluxo (problema 3.2 do capítulo 3). Este procedimento foi

ítup



Capítulo 4 - Im

implementado tanto pelo método do Gradiente Projetado como pelo método

Simplex Convexo.

Como já foi mencionado, a opção por estes dois métodos se deve ao fato de

possuírem formas de implementação diferenciadas. Enquanto o método do

Gradiente Projetado trabalha com operação de matrizes, o método Simplex

Convexo trabalha com estrutura de ¿árvores em grafo. Este fato permite uma

comparação entre eles quanto à eficiência do método de relaxamento em

circunstâncias diversas.

Ç__nroblema de roteamenio de dados com o qual estamos trabalhando,

con¡ist-e em minimizar o tempo médio de atraso das mensagens. Neste caso o

tempo está avaliado em segundos/mensagem. O critério de parada utilizado pelo

algoritmo de relaxamento é o de erro absoluto. Adotamos na execução do

algoritno a precisão para o critério de parada da ordem de 10-3, obtendo assim

um erro de milésimos de segundo o que é bastante satisfatório para o problema de

roteamento.

Apresentamos em seguida, as técnicas de implementação dos passos mais

relevantes tanto do método do Gradiente Projetado como do método Simplex

Convexo.

4.2.l.Implementação do método do Gradiente Projetado

O método do Gradiente Projetado trabalha essencialmente com operações

em matrizes. Este tipo de programa armazenauma grande quantidade de dados na

memória do computador. Este fato dificulta a implementação, pois a alocação dos

dados deve ser dinâmica e não estática.

A linguagem utilizada na implementação do método é muito limitada quanto

à memória disponível para execução do programa. Este fato limitou o tamanho do

exemplo de rede adotado. No entanto, este fato pode ser contornado se

utilizarmos uma alocação dinâmica de armazenamento dos dados e utilizarmos

pacotes já existentes, como o Matlab, para realização das operações de matrizes

envolvidas no decorrer do programa.

Além do problema de amazenamento de dados, estas operações com

matrizes possuem um número grande de operações a serem executadas. Quando o

problema envolve uma rede muito grande, este fato pode tornar o programa muito

lento.

Sucintamente podemos descrever o algoritmo do Gradiente Projetado

(apresentado no capítulo 3) para simples fluxo como:

e Resultados Computacionais 53
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Seja uma solução factível inicial e não nula em todos os arcos da rede.

Solução ótima :: false;
Calcule aWanizde incidência nó-arco A0 .

Enquanto (Solução ótima : false) faça:

início
Calcule a Projeção;

Calcule o Gradiente;

Verifique se existe direþão de descida;

Se existe então

início

Calcule o tamanho do passo å;

Atualize o fluxo;

Se alguma coordenada do vetor de fluxo se anulou então

Atualize Maúzde Restrições lo;
fim (Se)

Senão

Solução ótima:: tnte;

Fim enquanto.

O ponto cenüal deste algoriuno está no procedimento Calcule Projeção,

onde devemos calcular: Pu = I. AO,
-l

A0 . Neste passo devemosAo Ao'

calcular a inversa deA=(fid' ), no, é a operação mais cara do progrÍrma, pois
\ /'

envolve um número grande de operações com matrizes.

Para calcularmos a inversa devemos ¡"rr44-r =!, onde 1 é a mafo,;iz

identidade (n*n).

O procedimento utilizado para contornarmos este problema foi decompor a

matiz4 emn sistemas lineares do tipo:

I
0

-Iati
_l

azi

ot:
q;:,

0

0

1

A

_tqni 0

A

-lorn
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onde tomamos cada

o,' = (ol',o;1,...,n|)'

coluna da mat,iz inversa como um vetor

de incógnitas e cada coluna corespondente da matiz

identidade como um vetor I, =(0,...,1,...,0)t de soþão, com 1 na i-ésima posição

e resolvemos estes sistemas por um método direto que é mais rápido que os

métodos iterativos de resolução.

Para resolver o problema acima iterativamente decompomos a matiz A em

matrize s triangulares.

A mat:Lz,4 é simétrica e é uma matriz defìnida positiva. Estas propriedades

damaú2,4 permitem que ela seja decomposta pelo método de Cholesþ, em duas

matrizes triangulares inferior e superior, simétricas, do seguinte modo:

A=GtG, onde: G
0

8tt 8u

82"

8nn

8tz

8zz

;0

A= AoAo' :
otz Qln

4zz 02n

att

ozt

lgrt
I r,,: 

L,,,

8tn

82,

0 0 9tt 8o
o 8zz8zz 0

9zn ... 9nn o o ..- gnnonl Qn2 orn

onde

elementos diagonais:

elementos não diagonais:

t ¡ll2
&r = (att,¡

s,, =(o,, -'Êr*r)t''

- 
otl

8tt
8¡t ,i =2r...,n;

,i =2r,,.rn.

lr-l\
[ou - lsrsu )o.-ö,J

ø..õtt
, 2< j <i.
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O problema se reduz a resolver n pares de sistemas triangulares, do tþo:

Gv -- |
Gtort = y' onde: A ort =GGt a,r = I,

v

obtendo-se, assim, a matiz desejada.

Outro ponto importante do procedimento do Gradiente Projetado é o calculo

do tamanho do passo na direção de descida escolhida.

Usualmente em programação não linear, pila se obter este valor é feita uma

busca linear por ajuste cúbico, ou pela regra de Armijo, etc, onde o valor inicial de

h deve convergir para o melhor valor, ou para um valor aproximado deste melhor

valor. Neste caso, para se obter o tamanho do passo, existe um tempo de

convergência a ser considerado.

No método do Gradiente Projetado adaptado para o problema de roteamento

de dados, apresentado no capítulo 3, tanto o valor inicial de h, como a

aproximação por interpolação linear, para um valor melhorado, tem expressões

algébricas fixas devido à particularidade do problema. Este fato torna a

convergência global do algoritno mais rápida.

4.2.2. Implementação do método Simplex Convexo

Neste caso, como o método fabalha essencialmente com a estrutura de

árvores em grafo, o armazenamento de dados é bem menor que no caso do

Gradiente Projetado. No entanto, na procura de uma direção de descida é

necessá¡io detectar um ciclo formado pela adição de um arco não-básico à árvore

básica. Quando o problema envolve uma rede muito grande, este fato pode

aumentar consideravelmente o tempo de convergência do programa.

A estrutura utilizada para Íumazenar a árvore foi um vetor de nós, composto

por três tipos de registros que possuem as seguintes informações:

(l) o nível da árvore ao qual o nó pertence;

(¡Ð um vetor que indica se o nó possui um ou dois pais e

(íø) uma lista encadeada, indicando os nós adjacentes ao nó que está sendo

avaliado.

Uma maneira mais sucinta de se escrever o algoritmo Simplex Convexo para

simples fluxo é:
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Seja uma solução factível inicial.
Determine uma árvore básica.

Solução ótima :: false;
Enquanto Solução ótimq : false faça:

início
Verifique se existe candidato

Se existe então

início

Calcule o tamanho do passo å

Atualize o fluxo
Se algum arco básico atingiu algum de seus limitantes então

Atualize a base

fim (Se)

Senão

Solução ótima :: True;

fim (Enquanto).

A maior dificuldade deste algoriuno é o procedimento que verifiqua se existe

candidato que avalia se existe alguma direção de melhoria, paÍa algum arco não

básico que possa minimizar a frrnção objetivo. O procedimento utilizado é o
seguinte: Inicialmente é inserido um arco não-básico l¡ (arco da co-árvore) na

árvore, gerando assim um ciclo. A seguir, determina-se quais os arcos da árvore

fazemparte do ciclo. Estes arcos oferecem um caminho alternativo em relação ao

caminho direto do arco não básico /¿, pois eles ligam os nós origem e destino de

l¡ . IJma vez determinado os arcos que compõem o ciclo faz-se uma avaliação

para verificar se a entrada do arco lo pode melhorar a solução factível atual. Esta

avaliação é feita do seguinte modo:

(Ð Se o custo do caminho direto pelo arco não básico é menor que o custo pelo

caminho alternativo dizemos que o arco não-básico é barato. Então, se o arco

não-básico não atingiu seu limitante superior, podemos aumentar o valor do

fluxo passando por lo, que a solução básica atual vai melhorar;

(íl) Se o custo do caminho direto pelo arco não-básico é maior que o custo

pelo caminho alternativo dizemos que o arco não-básico é caro. Então, se o

arco não básico não atingiu seu limitante inferior, podemos diminuir o valor
do flnxo passando por l¡, que obteremos uma nova solução básica melhor que

a anterior.
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Assim, se /¿ satisfaz algama das condições acima, ele é um candidato a entrar

na base.

A difrculdade maior deste procedimento está especificamente em detectar o
ciclo formado na árvore pela adição do arco não-básico.

Para resolvermos este problema, fizemos uma modificação no algoriuno
BuscalargOrdem, descrito por [VEL-94] que é uma adaptação do procedimento

busca largura [SZW-86] para resolução do problema de transporte.

Este algoriüno gera uma árvore ewaizada tomando como ratrz o nó destino
do arco candidato a entrar na babe (arco da co-árvore). Tarnbém calcula os níveis
de cada nó do grafo obtido pela adição do arco não-básico na árvore. Este cálculo
é feito para se estabelecer uma ordem de pais e filhos entre os nós deste grafo,

com o objetivo de se encontrar o nó que contém dois pais. A este nó chamamos de

n6 chave .

Como no problema de roteamento o grafo que representa a rede é mais geral

que no problema de transporte, o algoritmo apresentado por [VEL-941 não

conseguia detectar este nó chave, pois o ciclo era detectado somente pela relação

entre dois pais de um único fïlho. No nosso caso, apareceram situações nas quais

o ciclo era de tamânho í-p*, e somente poderia ser detectado na relação enfie
dois irmãos. Para exemplificarrnos esta situação, tomemos um grafo da figura 4.1.

l4
l6

L t,

Figura 4.1

A fïgura 4.2 fornece uma árvore relativa ao grafo da figura 4.1, formada
pelos arcos \,12,\

I,

l2ll

Figura4.2
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Seja o arco 14 um arco não-básico, candidato a enfiar na base. Teremos

então o grafo da figura 4.3.

l3

ll h

Figura 4.3

O procedimento BuscalargOrdem produz um grafo et:l.:aizado dafrgwa4.4.

nível I
l4 l2

nlel2

ll

nível 3

Figura 4.4

Neste caso retornana: chave = l, pois o nó I possui tanto o nó 2 como o nó 3

como pais.
Suponha agora que o arco não básico 4 é u- possível candidato a entrar na

base. Teremos então o grafo da figura 4.5.

l4

L

\9
ls

t) I .)ll

Figura 4.5

I,
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O procedimento BuscalargOrdem produz o grafo dafrgwa4.6.

nível 1

lr

nlel2

Figura 4.6

Observe que aqui o elemento chqve não existe, pois o arco It não foi

considerado.

Fizemos uma modificação no algoriuno BuscalargOrdem para que ele

pudesse considerar este caso. O algoritno modificado permite a existência de um

arco ligando dois irmãos. Deste modo nós temos um "segundo paiu de algum dos

,l nós envolvidos e podemos enconüar um nó chqve que fecha o ciclo.

No caso anterior, após a mudança no algoriûno, teremos o grafo da figura

4.7.

ratz

nível I

lr

nvel2
l3

Figura 4.7

Observe que podemos dizer que na figura 4.7 oa o nó 3 tem o nó 2 como pai

e o nó 1 como "segundo pai" ou o nó 1 tem o nó 2 como pai e o nó 3 como

"segundo pai".

Agora para enconüannos o ciclo, basta partir do nó chave e voltar pelo

primeiro pai até o nó raiz, afiavés dos nós adjacentes e depois retornar ao nó

chave para à partir do segundo pai enconüar novamente o nó raiz, fechando assim

o ciclo.

tilz
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Deste modo conseguimos detectar todos os ciclos possíveis que existem no

nosso problema.

A representação de árvore que utilizamos, bem como o algorinno de busca

do ciclo são füceis de serem compreendidos. No entanto, eúste a desvantagem de

que em cada busca de um possível candidato, é necessário recalcular toda árvore

com o arco não-básico inserido, para podermos detectar o ciclo.

Uma outra maneira de representação computacional de uma base por meio

de uma estrutura de árvore é a sugerida por Glover [GLO-7z|para problemas de

transporte que poderia ser adaptdda ao problema de roteamento.

Nesta representação Glover sugere que se faça uma atrnlização da árvore

básica. Este fato poderia ajudar muito na convergência do algoritmo, quando se

trata de problemas de grande porte.

No algorinno do método Simplex Convexo, exceto pelas dificuldades

expostas acima, os outos procedimentos são fáceis de serem compreendidos e

implementados.

Apenas gostaríamos de ressaltar que o procedimento de busca do tamanho

do passo h, não tem uma expressão algébrica fixa como no caso do Gradiente

Projetado. Nós utilizamos o método da bissecção, contudo ele pode ser substituído

por qualquer outro método de busca linear, como o Ajuste Cúbico, Regra de

Armijo, etc. Para mais detalhes sobre estes métodos ver [LUE-84].

to.t. RESULTAD'' .'MPUTACToNAIS

Inicialmente forneceremos as características dos quatro problemas, Probl,

Prob2, Prob3 e Prob4, respectivamente, que utilizamos na execução do programa

pelo método de relaxamento.

A tabela 4.1, descreve as diferenças e as principais características dos

problemas em relação a duas redes, utilizadas para testar o algoritmo de

relaxamentoproposto.

10t6Prob4 0.05104

10t6Prob3 0.05102

1044IProb2 0.5

1024IProbl 0.5

No ProdutosN" NósNo ArcosProblemas T'Capacidade

Tabela 4.1. Características Gerais dos Problemas.
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A Tabela 4.2 for:rrece os valores iniciais da função objetivo para todos os

problemas descritos.

Tabela 4.2. Yalores iniciais da função objetivo

Inicialmente descreveremos a topologia de cada rede e em seguida,

apresentamos os resultados obtidos com os dois métodos (Gradiente Projetado e

Simplex Convexo) de resolução dos subproblemas. Para cada um desses dois

métodos foram testados os dois procedimentos: Gauss-Seidel e Jacobi.

A Tabela 4.3 descreve as origens e os destinos dos arcos da rede 1,

relacionados ao problema 1 (Probl) e ao problema2 (Prob2).

Tabela 4.3. Arcos da Rede 1.

Em seguida apresentamos na Tabela 4.4 os quafro produtos Pl, P2, P3 e P4

que circulam pela rede 1, os quais estão relacionados com seus respectivos nós

origens e destinos das mensagens transmitidas.

4JI2Demanda

P2=(3,21P1 1.4)Produto p4=(3,21p3=(2,41

Tabela 4.4. Quantidade de fluxo de Entrada dos Produtos na Rede 1,.

Queremos lembrar que o Probl só possui dois produtos: Produto Pl com

origem no nó I e destino no nó 4 e o produto P2 com origem no nó 3 e destino no

nó 2.

1.5381.376Função 0.9310.698

Problema 3Problema 2Problema IProblemas Problema 4

2/8 J

Jh 2

4l6 2

IJls

4Jl4

I3 42

1l2 J

21lr
DestinoOrigemArcos
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Na Tabela 4.5 abaixo mosfia as soluções iniciais relativas a cada arco e a

cada produto da rede 1. Ela indica também o valor do fluxo global em cada arco.

Lembramos que a rede 1 está associada aos problemas Probl e Prob2.

Tabela 4.5. Solução Inicial para a Rede 1.

O grafo da figura 4.8 nos fornece uma visualização da rede 1.

l4

l8

lr

Figura 4.8

Apresentamos em seguid4 as características darede2.
Na Tabela 4.6 apresentamos os quato produtos Pl, P2, P3 e P4 que

circulam pela rede 2, os quais também estão relacionados com seus respectivos

nós origens e destinos das mensagens.

Lembra¡nos que a rede 2 estátassociada aos problemas Prob3 e Prob4 e que o

Prob3 poszui somente dois produtos: Pl e P2. O Prob4 possui quatro produtos:

Pl,Pz, P3 e P4.

42J3I)emanda

P4=(3,71P3=(1.8)p2=(5.6)P1=(2,1)Produto

ls

l6

00.5 J0.52.r8

10.50.250.5x7 2.25

2.25200.250x6
0.5 3.52.50.50x5

1.50.251x4 4.251.5

0.51.50Ix3 3

0.50.50Ix2 2

200.5I.q 3.5

P4P3P2P1Fluxo\Produto Fluxo Global

Tabela 4.6. Fluxos de Entrada dos Produtos na Rede 2.
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Na Tabela 4.7 abaixo são indicados as origens e os destinos de todos os

arcos eústentes narede 2.

Tabela 4.7. Arcos da Rede 2.

Podemos visualizar a rede 2 através do grafo dafrgara4.9.

1,,,u

Figura 4.9

Apresentamos na Tabela 4.8 as soluções iniciais factíveis para cada um dos

produtos em todos os arcos darede 2.

\

b

9Itu 10

108Its
I7lv

Itt 96

7ltz 6

76tn
5Ito 8

74ls

64l8

h 45

Jl6 5

2Jls

42l4

l3 32

JIl2

2Ilr
Arcos DestinoOrigem

\
h

l4
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0001.5xte 1.5

0001.5xls 1.5

01.50Ixtq 2.5

01.5xt¡ 1.500

001.5Ixtz 2.5

0.5 3.52I0xtt
00.500.5xto 1

1.51.5 5.520.5x9
11.5Ix8 5.52

20.5JIx7 6.5

4.52101.5x6
2.50.500x5 3.0

2I01.5X â 4.5

1.5x3 20.50.50

0I00x2 I
00.rl I01

P2P1Fluxo\Produto P4P3 Fluxo Global

Tabela 4.8. Solução Inicial para a Rede 2.

Os resultados obtidos estão relacionados nas Tabelas 4.9, 4.10, 4.1L, 4.12.

No Anexo 1 encontram-se, em detalhes, todos os dados e resultados obtidos para

cada um dos problemas.

As Tabelas 4.9 e 4.10 apresentam os resultados obtidos pelo método de

relaxamento por nós desenvolvido, onde os subproblemas de simples fluxo são

minimizados pelo método do Gradiente Projetado. Na Tabela 4.9 os valores do

vetor de fluxo são afualizados pelo processo semelhante ao método de Gauss-

Seidel, enquanto que na Tabela 4.10, o vetor de fluxo é afializado por um

processo semelhante ao método de Jacobi.

As Tabelas 4.11 e 4.12 por sua vez, apresentam os resultados obtidos pelo

método de relaxamento, onde os subproblemas de simples fluxo são resolvidos

pelo método Simplex Convexo. Na Tabela 4.ll a realimentação do vetor de fluxo

é feita pelo método semelhante ao de Gauss-Seidel e a realimentação do vetor de

fluxo da Tabela 4.12 é feita pelo método semelhante ao de Jacobi.



Capítulo 4 - fmplementação e Resultados Computacionais 66

6.2650.624Prob4
2.86J0.538Prob3
0.88J0.793Prob2

2 0.381.019Probl
Tempo Computacional (see.)No lteraçõesFunçãoProblemas

Tabela 4.9. Resultados Computacionais do método do Gradiente Projetado atualizado por

Gauss-Seidel.

Tabela 4.10. Resultados Computacionais do método do Gradiente Projetado atualizado por

Jacobi

Tabela 4.11. Resultados Computacionais do método do Simplex Convexo atualizado por

Gauss-Seidel

Tabela 4.12. Resultados Computacionais do método do Simplex Convexo atualizado por

Jacobi

2.9660.623Prob4
t.37J0.538Prob3
0.5J0.793Prob2
0.2221.019Probl

Tempo Computacional (see.)No fteraçõesFunçãoProblemas

0.3320.822Prob4

0.1620.583Prob3

0.49J0.794Prob2
0.t721.019Probl

Tempo Computacional (seg.)No lteraçõesFunçãoProblemas

0.3320.822Prob4
0.1620.583Prob3

0.55J0.794Prob2

0.r721.019Probl
Tempo Computacional (see.)No lteracõesFunçãoProblemas
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Os arcos básicos tomados inicialmente para a rede I foram: h, lz e lo. Para

arede2foram: h, lz,lø, h,ls,lp, l¡,, 16 e ho.

Os valores assumidos para t na resolução dos subproblemas da rede I e da

rede 2, pelo método Simplex Convexo, foi l0-2 e l0-1, respectivamente.

Podemos observar pelas tabelas 4.9, 4.I0, 4.11 e 4.12 que de um modo geral

o algoritno utilizando o procedimento do método Simplex Convexo converge

muito mais rápido que o do Gradiente Projetado. Isto ocorreu tanto pela

afialização do fluxo por Gauss-seidel como pela atualização por Jacobi.

Considerando somente o método do Gradiente Projetado, percebemos que o
tempo computacional pelo método afializado por Jacobi em todos os problemas

apresentados é bem menor que o tempo computacional apresentado pelo método

atualizado por Gauss-Seidel.

As Tabelas 4.9 e 4.10 também indicam que quando aumentamos o número

de produtos o tempo computacional aumenta consideravelmente, veja por exemplo

Probl comparado com Prob2 e Prob3 comparado com Prob4.

Comparando os problemas Prob2 e Prob4 das tabelas 4.9 e 4.10, onde foi
aumentado consideravelmente o tamanho da rede (de 4 nós para 10 nós e de 8
arcos para 16 arcoS), percebemos que o tempo computacional aumenta bastante.

Contudo este tempo é consideravelmente baixo se levarmos em conta o fato de se

tratar de um problema não linear com 64 variáveis.

Considerando agora somente as tabelas 4.ll e 4.12 relacionadas ao método

Simplex Convexo percebemos que os tempos computacionais praticamente não se

alteram quando mudamos o procedimento de atualização do vetor de fluxo de

Gauss-Seidel para Jacobi.

Note que tanto na Tabela 4.11, como na Tabela 4.I2, quando aumentamos o

número de produtos circulando na rede o tempo computacional aumenta, mas não

tanto como no método do Gradiente Projetado. Veja por exemplo o Probl
comparado ao Prob2 e Prob3 comparado ao Prob4.

Ainda com relação ao método Simplex Convexo, quando aumentamos o
tamanho da rede e utilizamos o mesmo número de produtos, os tempos de

resolução do Probl comparado ao Prob3 e do Prob2 comparado ao Prob4, quase

não se alteram.

Com relação aos métodos de atualização do vetor de fluxo em cada

subproblema, percebemos que no método do Gradiente Projetado a atualização

feita por Jacobi, converge mais rapidamente que a atvalização feita por Gauss-

Seidel e que no método Simplex Convexo os dois processos de atualização

praticamente se equiparam.
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Inicialmente vimos que o método Simplex Convexo converge muito mais

rapidamente que o método do Gradiente Projetado.

Quando aumentamos o número de produtos circulando pela rede, os tempos

computacionais aumentam em relação aos dois métodos. No entanto, o aumento

relativo ao método Simplex Convexo é menor que o aumento relativo ao método

do Gradiente Projetado.

Quando aumentamos a rede mas fixamos o número de produtos, percebemos

que o tempo computacional do método Gradiente Projetado aumenta

consideravelmente, enquanto qire no método Simplex Convexo o aumento é

menor.

Assim, concluímos que o método Simplex Convexo, utilizado na

minimização dos subproblemas de simples fluxo, é mais eficiente que o método

do Gradiente Projetado



Conclusáo

O método de resolução do problema de roteamento de dados, por nós

desenvolvido, é eficaz e de fácil implementação. Ele foi concebido visando uma
futura implementação em paralelo. Assim, uma perspectiva de continuação deste

üabalho seria de implementa-lo em paralelo na rede de estação Suns.

A linguagem Turbo Pascal (versão 7.0) que utilizamos na implementação do

método de relaxamento não é a mais indicada, pois neste tipo de problema
geralmente é armazenado uma grande quantidade de dados e a memória disponível
para a. execução do programa não é suficiente. Como nosso objetivo era somente

verificar a funcionalidade do método de relaxamento, escolhemos uma linguagem

que nos facilitaria o tabalho em termos de programação e ao mesmo tempo nos

permitiria fazer a verificação desejada. O Turbo Pascal preencheu estes dois

requisitos.

Tendo em vista que o tempo disponível para se elaborar uma tese de mestrado

é escasso, não foi possível a implementação em paralelo do método. Além disso, o
método foi implementado em quatro versões, combinando os dois métodos

apresentados na resolução dos subproblemas com as duas formas de ataalização do

vetor de fluxo.

Como já esperávamos no início do projeto, os resultados obtidos nos

mostraram que de um modo geral o método Simplex Convexo tem uma melhor
performance que o método do Gradiente Projetado. O Gradiente Projetado aumenta

muito seu tempo computacional quando se aumenta o número de produtos

circulando pela rede.

Na implementação do método do Gradiente Projetado utilizamos o método de

decomposição de Cholesþ no cálculo da matriz inversa, por se ûatar de um método
bastante rápido. No entanto, em alguns exemplos a mallrtz possui o determinante
muito próximo de zero. Neste caso, a decomposição por Cholesþ pode não ser

possível e o cálculo da inversa deve ser realizado por outro método que permita a

decomposição.
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Como o Simplex Convexo não üabalha com matrizes, este tipo de problema

não existe. Este é um dos motivos pelos quais o método Simplex Convexo é melhor
que o método do Gradiente Projetado.

O método de relaxamento por nós desenvolvido também possui a vantagem de

se tratar de um método primal de resolução. Assim, a solução obtida a cada iteração

será sempre factível. Então, se for necessário, pode-se para o processo iterativo
antes do final da convergência uma vez que a solução oferecida é satisfatória. Este

tipo de recurso é utilizado, sobretudo quando se fiata de problemas de dimensão

.elevada, onde o tempo computacional de execução é normalmente muito grande.

A originalidade do nosso método de relaxamento e os resultados obtidos
permitiram que este trabalho fosse publicado no CNMAC [LUV1-95], e no
ENEGEP [LUV2-e5].
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Anexo 1

Dados e Resultados
Obtidos para cada Exemplo Testado



Anexo L

solucao do Metodo do GRADTENTE pRoJETADo ( Gauss-seider )

ARQUIVO DE ENTRADA ---> probl.dat

SOLUCAO INTCIAL:

PRODUToI 1] PRODUTOI 2]

75

Arco [ 1]
Arco[2]
Arco[3]
Arco[4]
Arco[5]
Arco[6]
Arco[7]
Arco[8]

Funcao >

SOLUCAO OTIT¡14:

PRODUToI 1]

=1. O0
=1. 0O
=l-. OO

=1. OO
:0. 0O
=0. 00
=0.50

Arco [ 1] =0. gg
Arco [ 2 ]:1.00
Arco[3]:O.gg
Arco[4]=1.00
Arco[5]:O.OO
Arco[6J:o.Oo
Areo[7]=O.OO
Arco[8]:o.Oo

Funcao >

Arco[1]:o.so
Arco[2]=0.00
Arco[3]=O.oO
Arco [-4 ] =0. zs
Arco[5]=0.S0
Arco[6]=0.2S
Arco [7 J=o .zs
Arco[8]=0.00

PRODUTOI 2]

Arco[1]=0. OO

Arco[2]=0.00
Arco[3]=0.00
Arco[4]=0. OO
Arco[5]=O.OO
Arco[6]=0.00
Arco[7]:1.00
Arco[8]=0.00

.50=Q

CONVERGENCIA
PRECTSAO
TEMPO DE EXECUCAO

: 2 iteracoes.
: 0.0010
: 0.3800 (segundos).
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solucao do Metodo do GRADTENTE pRoJETADo ( Gauss-seidel )

ARQUM DE ENTRADA ---> prob2.dat

SOLUCÀO INICIAL:

PRODUTOI 1] PRODUTOI 2] PRODUTOI 3]

76

Arco[1]=1.00
Arco[2]:1.0O
Arco[3]:t.OO
Arco[4]=1.00
Arco[5]=0.00
Arco[6]=0.00
Arco[7]=0.50
Arco[8]=0.50

Funcao >

SOLUCAO OTTMA:

PRODUTo [ ]- l

Arco[6]=0.2S
Arco 171=O.25
Arco[8]=0.00

PRODUToI 2]

Arco[1]=0. OO
Arco[2]:O.OO
Arco[3]=O.OO
Arco[4]=0. oo
Arco[5]:O.OO
Arco[6]=0.00
Arco[7]=1.00
Arco[8]=0.00

Arco[8]:2.00

3l

=0. O0
:0. O0
:3. OO

=0. 0O
:0. O0
=O. 0O
:0. 0O
:0.00

PRODUTOI 4]

Àrco [ 1] =2. Oo
Arco[2]=o.So
Arco[3]:0.50
Arco[4]:1.s0
Arco[5]=2.S0
Arco[6]=2.00
Àrco[7]=1. OO
Arco[8]=O.SO

PRODUTOI 4]

Arco[1]=0.00
Arco[2]=0.00
Arco[3]=0.00
Arco[4]=o.oo
Àrco[5]=0.00
Arco[6]=0.00
Arco[7]=4.00
Arco[8]=0.00

Arco
Arco
Àrco
Arco
Arco

=0.50
=0. 00
=0. 00
:0.25
=0. 50

Arco
Arco
Arco
Arco
Arco
Arco
Arco

:0.00
:0.50
=1.50
:1.5O
:O.50
=0. 00
=0.5O

t1l
12l
t3l
t4l
tsl
t6l
17)

t1l
12)
t3l
14)
tsl

PRODUTO I

Arco[1]=0.0S
Arco l2)=L.9q
Arco[3]=0.0S
Arco l4l:L.9+
Arco[5]:O.OO
Arco[6]=0.00
Arco[7]:o.oo
Arco[8]:0.00

Funcao >

tll
12l
t3l
t4l
tsl
t6l
17l
t8l

Arco
Arco
Àrco
Arco
Arco
Arco
Arco
Arco

CONVERGENCIA :
PRECTSAO :
TEMPO DE EXECUCAO :

3 iteracoes.
0. 0010
0.88 (segundos).



Anexo L

Solucao do Metodo do GRÀDIENTE PROJETADO ( Gauss-Seidel )

ARQUfVO DE ENTRADA ---> prob3. dat

SOLUCAO TNICTAL:

PRODUToI 1] PRODUToI 2]
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Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I

oo
00
50
50
00
50
o0
o0
50
.50
.50
.oo
.50
.00
.50
.50

Arco [ 13
Arco[ 14
Arco [ 15
Arco I L6

Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
ArcoI
Arco I

:0. O0
=0. 00
=0. 00
=0. 00
=0. 0O
=0. 0O
=3. 0O

Àrco[8]=1.S0
Arco[9]=1.S0
Arco[1oi=9.9t
Arco[lt1=9.90
Arco [ 1z 1 =1. Uo
Arco [ 1:1=9. go
Arco[la3=9.9t
Arco[1s3=9.9t
Arco[1e1=6.00

PRODUTOI 2]

Arco[1]=0.00
Arco[2]=0.00
Arco[3]=0.00
Arco[4]=0.00
Arco[5]=0.00
Àrco[6]:0.00
Arco[7]:3.o0
Arco[8]=3.00
Arco[9]:0.00
Arco[101=9.9t
Arco [ 1t 1 =9. 9O
Arco [ 1Z 1 =9. gt
Arco [ 1l 1 =9. gO

Arco [ 1a 3 =9. 9O
Arco [ 1S 1 =6. OO

Arco[1e1=6.90

1l
2)
3l
4)
sl
6l
7l

r.l
2l
3l
4J
5l
6l
7l
8l
el
10
11
t2

=0.
=0.
:1

-n
=0.
:1

-n
-l

-l

l=o
l=o
]:1
I=L
l=1
l=1
I =l-

Funcao >

SOLUCAO OTTMA:

PRODUTOI 1]

Arco[1]=0.00
Arco[2]:O.OO
Arco[3]=1.¿¿
Arco[4]:1.SS
Arco[5]=0.00
Arco l6)=L.4A
Arco[7]=o.oo
Arco[8]=0.¿t
Arco[9]=1.t9
Àrco [ 1O 1 =1. 4n
Arco [ 1t 1 =9. 6a
Arco[121=9.90
Arco[1:1=9.4t
Arco [ L4 ] =1. 13
Arco[1S1=2.5t
Arco [ 10 3 =9. 4t

Funcao >

CONVERGENCIA
PRECISAO
TEMPO DE EXECUCAO

: 3 iteracoes.
: 0. 001-0
: 2.8600 (segundos) .



Anexo I

sorucao do Metodo do GRÀDTENTE pRoJETADo ( Gauss-seidel )

ARQUIVO DE ENTRADÂ, ---> prob4.dat

SOLUCAO INTCIAL:

PRODUTOI 1] PRODUTOI 2] PRODUTOI 3]

78

PRoDUTo[ 4]

Arcotll:0.00
Arco[2]=O.OO
Arco[3]:1.50
Arco[4]:1.s0
Arco[5]:0.00
Arco[6]:1.s0
Arco[7]:1.00
Arco[8]=1. OO
Arco[9]=1.s0
Arco [ 1O 1:g . 5t
Arco [ lf1 =9. 5O
Arco [ 1Z 1:1. OO
Arco [ lf 1 =1. 5O
Arco [ la 1 =1. 9O
Arco [ 15 1:1. 5O
Arco[lei=1.'50

Arco[1]=0. oo
Arco[2]=0.00
Arco[3]=O.OO
Arco [-4 ] =0. oo
Arco[5]=0.00
Arco[6]=0.00
Arco[7]=3.00
Arco[8]=1.S0
Arco[9]:1.50
Arco[101=g.tt
Arco[lt1=6.00
Arco[121=1.50
Arco [ 1f 1 =6. 9o
Arco[1a1=9.9t
Àrcotlsi=9.6t
Arco[1e1=6.00

Arco[1]:1.00
Arco[2]=1.00
Arco[3]:O.So
Arco[4]=1.00
Arco[5]=o.So
Arco[6]:1.00
Arco [7 ] =0. SO
Arco[8]=1.0O
Arco[9]:o.SO
Arco [ 1O I =9. tt
Arco[1t1:1. OO

Arco[LZ3:9. OO
Areo [ 1-:1:9. 6O
Arco [ la 1:1. 5O
Arco [ 1S 1 =9. 6O
Arco [ 1e 1:9. ga

Arco[1]:O.OO
Arco[2]:o.OO
Arco[3]:O.SO
Arco l4f=2 . oo
Arco[5]=2.S0
Arco[6]:2.00
Arco 17 )=2 . oo
Arco[8]=2.00
Arco[9]=2.00
Arco [ 1-O 1=6. ga
Arco[]-t1=2.00
Arco [ 1Z 1 =6. OO
Arco[1:1=9.9t
Arco [ 1a I =9. OO

Arco [ 1S 1 =6. oO
Arco [ 10 1 =9. 6O

Funcao >

SOLUCAO OTIMA:

PRODUTOI 1] PRODUTOI 2]

Arco[1]=0.00
Arco[2]=0.00
Arco[3]=0.00
Arco[4]=0.00
Arco[5]=0.00
Arco[6]=0.00
Arco[7]=3.00
Arco[8]=3.00
Arco[9]=0.00
Arco[101=9.64
Arco[1t1=g.OO
Arco [ 1Z 1 =9. gt
Arco [ 1:1 =9. ta
Arco[1a1=g.tt
Arco[1S1=g.ga
Arco[1ei=6.00

PRoDUTo[ 3] PRODUTOI 4]

Arco [ 1
Arco [ 2
Arco [ 3
Arco [ 4
Arco [ 5
Arco [ 6

.oo

.oo

.96

.03

.00

.96
Arco[7]=0.00
Arco[8]=1.09
Arco[9]=0.00
Arco[LO1=1.9a
Arco [ 1t 1:9 . gO

Arco [ 12 1 =9. go
Arco[13]10.50
Arco[la1=1.9a
Arco [ 15 1 =1. 9a
Arco [ 16 1 =1. gt

Arco[1]=O.OO
Arco l2):2 . OO
Arco[3]=O.OO
Arco[4]=0. oo
Arco[5]:0.00
Arco[6]:2.00
ArcotTl=0.00
Arco[8]=0.00
Arco[9]=0.00
Arco[101=2.00
Arco[1t1=g.gO
Arco[LZ1=6.9O
Arco [ 11 1:9. at
Arco [ 1a 1 =9. ga
Arco [ LS 1:g . OO

Arco [ L0 1 =9. at

Arco[1]=o.oo
Arco[2]:0.00
Arco[3]=0.00
Arco[4]:3.Se
Arco[5]=3.Se
Arco[6]=0.¿t
Arco[7]=0.¿t
Arco[8]=0.00
Arco[9]=4.00
Arco[101=g.tt
Arco[1t3=9.94
Arco [ LZ 1 =6. oo
Arco [ lf 1 =9. OO

Arco [ 1a i =9. 9a
Arco [ 1S 1 =9. tt
Arco [ 1ø i =9. ga

l=o
l=o
]:1
l=1
l=o
l=1

Funcao >

CONVERGENCTA :
PRECISAO :
TEMPO DE EXECUCAO :

5 iteracoes.
0. 0010
6.2600 (segundos).
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Solucao do Met,odo do GRADIENTE PROJETADO ( Jacobi )

ÀRQUI DE ENTRADA ---> probl.dat

SOLUCAO INICIAL:

PRODUTOI 1] PRODUTOI 2]

Arco [ 1]:1. oo
Arco[2]:1.00
Arco[3]:1.00
Arco[4]:1.00
Arco[5]:O.OO
Arco[6]:0.00
Arco[7]:O.SO
Arco[8]:0.50

Funcao >

SOLUCAO OTIMA:

PRODUToI L]

Arco[8]=0. OO

PRODUTOI 2]

Arco[1]=0.00
Arco[2]=0.00
Arco[3]=0.00
Arco[4]=0.00
Arco[5]=0.00
Arco[6]=o.Oo
Arco[7]=1.00
Arco[8]=0.00

Arco
Arco
Arco
Arco
Arco
Arco
Arco

=0.50
=0. OO

=0. 00
=O.25:0. 5O
=O.25
=0.25

tll
121
t3l
t'4l
t5l
t6l
L7l

Arco[1]=o.gg
Arco[2]=1.00
Arco[3]:o.gg
Arco[4]=1.00
Arco[5]:O.OO
Arco[6]:0.00
Arco[7]=O.OO
Arco[8]:O.OO

Funcao >

CONVERGENCTA :
PRECTSAO :
TEMPO DE EXECUCAO :

2 iteracoes.
0. 0010
O.22OO (segundos).
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Solucao do Metodo do GRADfENTE PROJETADO ( Jacobi )

ÀRQUIVO DE ENTRADA ---> prob2 . dat

SOLUCAO INICIAL:

PRODUToI 1] PRODUTOI 2] PRoDUTo[ 3]

Arco[1]=1.00
Arco[2]=1.00
Arco[3]=1.00
Arco[4]:1.00
Arco[5]:0.00
Arco[6]=0.00
Arco[7]:O.SO
Arco[8]:O.SO

Funcao >

SOLUCAO OTIIvTA:

PRoDUTOI 1]

Arco 17l=O.ZS
Arco[8]=O.oO

PRoDUlo[ 2]

Arco[1]:0.00
Arco[2]=O.OO
Arco[3]=0.00
Arco[4]:0.00
Arco[5]=0.00
Arco[6]=0.00
Arco[7]=1.00
Arco[8]:0.00

Arco[1]=0.00
Arco[2]=o.So
Arco[3]=1.S0
Arco[4]=1.S0
Arco[5]=0.S0
Arco[6]=0.00
Arco[7]=0.5O
Arco[8]=2.O0

PRODUTOI 3]

Arco[1]=0.00
Arco[2]=0.00
Arco[3]=3.0O
Arco [4 ] =0. oo
Arco[5]=0.0O
Arco[6]=0.00
Arco[7]=O.OO
Arco[8]=0.00

PRODUTO [ 4 ]

Arco [ 1] =2. OO
Arco[2]=0.S0
Arco[3]=0.S0
Arco[4]=1.S0
Arco[5]=2.S0
Arco[6]=2.00
Arco[7]=1.00
Arco[8]=0.S0

PRODUTOI 4]

Arco
Arco
Arco
Arco
Àrco
Arco

=0.50
=0. O0
=0.00
=O.25
=0.50
=O.25

t1l
12)
[3]
t'4 l
tsl
t6l

Àrco
Arco
Arco
Arco
Arco
Arco

=0. O5
:L.94
=0. 05
=1.94:0.00
=0. 00

tll
ï21
t3l
14l
t5l
t6l

Arco[1]
Arco[2]
Arco[3]
Arco[4]
Àrco[5]

=0. 00
:0. 00
=0. 0O
=0. O0
:0. 00

Arco[6]=0. OO

Arco 17l=4 . OO

Arco[8]=0.00
Arco[7]=0.00
Arco[8]=0.00

Funcao >

CONVERGENCTA
PRECTSAO
ÎEMPO DE EXECUCAO

3 iteracoes.
0. 0010
0.50 (segundos).
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Solucao do Metodo do GRADIENTE PROJETADO ( Jacobi )

ARQUIVO DE ENTRADA ---> prob3.dat

SOLUCAO INICIAL:

PRoDUTo[ 1] PRoDUTo[ 2]

Arco[1]:o.oo
Arco[2]=0.00
Arco[3]:1.S0
Arco[4]:1.s0
Arco[5]:0.00
Arco[6]=1.S0
Arco[7]:1.00
Arco[8]:1.00
Arco[9]:1.S0
Arco[101=9.50
Arco [ ]-t i =9. 5O
Arco [ 1Z 1 =1. gO

Arco [ 1:1 =1. 5O
Arco [ 1a 1 =1. gt
Arco [ 1S 1 =1. 5O
Arco [ 10 I =1. 5O

Funcao >

SOLUCAO OTIMA:

PRoDUTOI 1]

:0. 0O
=0.00
=0. 00
=0. O0
=0. 0O
=0.00
=3.00:1.50
=1. 50

Arco[101=g.gt
Arco [ 1t1 =9. OO

Arco [ 1Z i:1. 5O
Arco [ la 1 =9. OO

Arco I fa 1 =9. tt
Àrco [ 1S 1 =9. at
Arco[le1=g.OO

PRoDUTo[ 2]

Arco[1]=0.00
Arco[2]=o.oo
Arco[3]=0.0o
Arco[4]=0.00
Arco[5]=o.oo
Arco[6]=0.0o
Arco[7]=3.00
Arco[8]=3.00
Arco[9]=0.00
Arco [ 10 ]
Arco[ 11]
Arco [ 12 ]
Arco [ 13 ]
Arco [ 14 ]
Arco [ 15 ]
Arco[ 1-6 ]

=0. 0O
=0. OO

=0. 00
=0. 0O
=0. 00
=0. 00
=0. O0

Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I

1l
2J
3l
4)
5l
6l
7)
8l
el

Arco[1]:0.00
Arco[2]:o.oo
Arco[3]:1.¿S
Arco[4]:1.S¿
Arco[5]:0.00
Arco[6]=1.4S
Arco[7]:0.00
Arco[8]:0.¡s
Arco[9]=1.19
Arco[101=1.4U
Arcot].tl=9.9t
Arco[121=6.00
Arco [ 1l I =9. tU
Arco [ 14 ] =1. 18
Arco lLSl=2 .5n
Arco [ le 1 =9. tt

Funcao >

CONVERGENCIA : 3 iteracoes.
PRECISAO :0.0010
TEMPO DE EXECUCAO : 1.3700 (segundos).
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Solucao do Metodo do GRÀDIENTE PROJETADO ( Jacobi )

ARQUfVO DE ENTRADA ---> prob4.dat

SOLUCAO INICIAL:

PRoDUTo[ 1] PRODUToI 2] PRODUTOI 3]

Arco[1]:0.00
Arco[2]=0.00
Arco[3]:1.S0
Arco[4]:1.S0
Arco[5]=0.00
Arco[6]=1.50
Arco[7]=1.00
Arco[8]=1.00
Arco[9]:1.S0
Arco[1Oi=9.50
Arco [ lt I =6. 5O
Arco [ 1Z 1 =1. 6O
Arco[111=1.50
Arco [ la 1 =1. 69
Arco[1S1=1.50
Arco [ 1e 1:1 .'50

Funcao >

SOLUCAO OTIMA:

PRODUTOI 1]

Arco[1]=0.00
Arco[2]=0.00
Arco[3]:o.oo
Arco [-4 ] =0. oo
Arco[5]=O.OO
Arco[6]:0.00
Arco[7]=3.00
Arco[8]=1. SO
Arco[9]=1.S0
Arco[101=g.OO
Arco[1t1=g.oo
Arco [ 1Z 1 =1. 5O
Arco[111=g.gO
Arco[1a1=9.90
Arco [ 1S 1 =9. gO

Arco[1ø1=g.gO

Arco[1]=1.00
Àrco[2]=1.0o
Arco[3]=o.So
Arco[4]:1.0O
Arco[5]=O.SO
Arco[6]=1.00
Arco[7]:o.so
Arco[8]=1.00
Arco[9]=0.S0
Arco [ 1O 1:9. UO
Arco[1t1=1.00
Arco[121=9.9t
Arco [ 11 1 =9. gt
Arco [ 1a I =1. 5O
Arco [ 1S I =9. OO

Arco[1e1=g.ta

PRoDUTOI 3]

PRoDUTo[ 4]

Arco [ 1] =0. Oo
Arco[2]=0.00
Arco[3]=o.so
Arco [4 ] =2. OO

Arco[5]:2.S0
Arco[6]=2.00
Arco[7]=2.00
Arco[8]:2.00
Arco[9]=2.00
Arco[101=g.OO
Arco[lt1=2.60
Arco[121=9.00
Arco[1:1=g.gO
Arco[141=g.OO
Arco[151=9.60
Arco [ Lø 1:9. OO

PRoDUTOI 4]

Arco [ 1] =0. oo
Arco[2]:0.00
Arco[3]=0.00
Arco L47=3 .ll
Arco[5]=3. ¡¿
Arco[6]:0.6S
Arco[7]=0.eS
Arco[8]:0.00
Arco[9]=4. oo
Arco[101=9.60
Arco [ 1t 1:g . oo
Arco[121=6.90
Arco I t:1 =9. OO

Arco[la1=9.64
Arco[1Si=9.90
Arco[L01=9.69

PRODUTOI 2]

Arco[1]:0. oo
Arco[2]:O.OO
Arco[3]=1.er
Arco [ 4 ]:1.91-
Arco[5]=0.00
Arco[6]=1.9t
Arco[7]:O.OO
Arco[8]=1.09
Arco[9]=o.og
Arco[101=1.9t
Arco[lt1=6.00
Arco [ 1Z i:9. OO

Arco [ 13 ];1. 08
Arco[14i=9.9t
Arco [ 1S 1 =1. 9t
Arco [ 1O 1 =1. gt

Arco [ 1] =0. oo
Arco[2]=0.00
Arco[3]=o.oo
Arco[4]=0.00
Arco[5]=0.00
Arco[6]=0. oo
Arco[7]=3.00
Arco[8]=3.00
Arco[9]=0.00
Arco[101=g.oo
Arco [ lt I =9. ga
Arco[121=9.00
Arco [ le 1 =9. 9O
Arco [ la 1 =9. gt
Arco [ 1S 1 =9. 9O
Àrco[101=g.OO

Arco[1]=0.00
Arco í2J=2 . oo
Arco[3]=o.oo
Arco[4]=0.00
Arco[5]=O.OO
Arcot6l=2.00
Arco[7]=o.oo
Arco[8]=0.00
Arco[9]:O.OO
Àrco [ 1O 1:2 . oO
Arco[1t1=9.00
Arco [ 1z 1 =9. gt
Arco [ 11 1 =9. OO

Arco [ 1a I =9. tt
Arco [ 1S 1 =9. OO

Arco [ le 3 =9. OO

Funcao >

CONVERGENCIA
PRECTSAO
TEMPO DE EXECUCAO

z 6 iteracoes.
: 0.0010
| 2.9600 (segundos) .
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Solucao do Metodo SIMPLEX CONVEXO ( Gauss-Seidel )

ARQUIVO DE ENTR.A,DA ---> probl.dat

SOLUCAO INTCIAL:

PRODUTO [ ]- l PRODUToI 2]

Arco[5]:o.OO
Arco[6]=0.00
Arco[7]=0.S0
Arco[8]:O.SO

Funcao >

SOLUCAO OTIMA:

PRODUTOI 1]

Arco [ 1
Arco [ 2
Arco [ 3
Arco [ 4

.00

.00

.oo

.oo

=1. 0'0
:1. 00
=1. 0O
=1. 00
:0. 00
:0. OO

Arco[7]=0.00
Arco[8]:O.OO

Funcao >

Arco[1]=0.S0
Arco[2]=o.OO
Arco[3]:0.00
Arco[4]=O.ZS
Arco [-5 ] =0 . SO
Arco[6]=0.2S
Arco 17 7=O.ZS
Arco[8]=O.OO

PRODUTOI 2]

Arco[]-l=0.00
Arco[2]=0.00
Arco[3]=0.00
Arco[4]=0.00
Arco[5]=0.00
Arco[6]=0.00
Arco[7]=1.00
Arco[8]=0.00

]:1
]:1
I=L
l:l-

Arco [ 1]
Arco[2]
Arco[3]
Arco[4]
Arco[5]
Arco[6]

EPSON
PRECISAO
CONVERGENCIA
TEMPO DE EXECUCAO

: 0.0Loo
: O.00L0
¿ 2 iteracoes.
: 0.1700 (segundos) .
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Solucao do Metodo SIMPLEX CONVEXO ( Gauss-Seidel )

ÀRQUM DE ENTRADA ---> prob2.dat

SOLUCAO INICIAL:

PRoDUTo[ 1] PRODUTOI 2] PRODUTOI 3]

Arco[1]
Arco[2]
Arco[3]
Arco[4]
Arco[5]
Arco[6]
Arco[7]
Arco[8]

Funcao >

SOLUCAO OTIMA:

PRODUTOI 1]

Àrco[1]=0.S0
Arco [2 ] =0. oO
Àrco[3]=0.00
Arco ç4]=o.zs
Arco[5]=0.S0
Arco[6]=0.2S
Arco 17 )=o .zS
Arco[8]=0.00

PRoDUTOI 2]

Arco[1]=0.00
Arco [2 ] =0. oo
Arco[3]=0.00
Arco [4 ] =0. oo
Arco[5]=0.00
Arco[6]=0.00
Arco[7]=1.00
Arco [8 ] =0. 0O

Arco[1]=0. OO

Arco[2]=0.S0
Arco[3]:1.S0
Arco[4]=1.S0
Arco[5]=O.SO
Arco[6]:O.OO
Arco[7]=o.SO
Arco[8]=2.00

PRODUToI 3]

PRODUToI 4]

Arco[1]=2. oo
Arco[2]=0.S0
Arco[3]=0.S0
Arco[4]=1.S0
Arco[5]=2.SO
Arco[6]=2.00
Arco[7]=t.oo
Arco[8]=o.SO

PRODUToI 4]

Arco[1]=0.00
Arco[2]=o.oo
Arco[3]=0.00
Arco[4]:O.OO
Arco[5]=0.00
Arco[6]:0.00
Arco[7]=4.00
Arco[8]=0.00

Arco
Àrco
Arco
Arco
Arco
Arco

=1. O0
=1. 00
:1.00
:1. 0O
:0. 0O
:0. OO
:0.50
=0.50

=0.50
:1.5O
=0. 50
:1.50
=0. 0O
:0.0O

Arco[L]
Arco[2]
Arco[3]
Arco[4]
Arco[5]
Arco[6]
Arco[7]
Arco[8]

=0.00
=0. 00
=3. O0
=0. 0O
=O. OO

=0. 0O
:0. OO

=0. 00

tll
12)
t3l
t4l
tsl
t6l

Arco[7]=0.00
Arco[8]:0.00

Funcao >

EPSON
CONVERGENCIA
PRECISAO
TEMPO DE EXECUCAO

: O.0L0O
: 3 iteracoes.
: 0.00L0
: 0.490O (segundos).
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Solucao do Metodo SII4PLEX CONVEXO ( Gauss-Seidel )

ÀRQUIVO DE ENTRADA ---> prob3.dat

SOLUCAO TNICIAL:

PRODUTO [ 1_ ] PRODUTOI 2]

Funcao >

SOLUCAO OTTMA:

PRODUTOI 1]

Arco[1]:O.OO
Àrco[2]:o.Oo
Arco[3]=1.so
Arco[4]:L.5O
Arco[5]=O.OO
Arco[6]=1.S0
Arco[7]:1.0o
Arco[8]:1. OO
Arco[9]=1.S0
Arco[101=9.5t
Arco [ 1f 1:9 . 5O
Arco [ 1Z 1:1. OO
Arco[1:1=1.50
Arco [ 1a I =1. ga
Arco[1S1=1.50
Arco [ le 1:1.'50

Arco[1]=o.OO
Arco[2]=O.OO
Arco[3]=1.S0
Arco[4]=1.S0
Arco[5]=o.Oo
Arco[6]=1.S0
Arco[7]=o.oo
Àrco[8]=1.00
Arco[9]=0.50
Arco[101=1.50
Arco[1t1=9.5O
Arco [ 1Z 1:9 . gt
Arco[13]10.50
Arco [ la 3 =1. gt
Arco[151=2.U0
Arco[1e1=9.UO

Arco[1]=0.00
Arco[2]=0.00
Arco[3]=0.00
Arco [-4 ] =0. oo
Arco[5]=0.00
Arco[6]=0.00
Àrco[7]:3.00
Arco[8]=1.50
Arco[9]=1.S0
Arco I J-O 1=9. 9O
Arco[1t1=9.00
Àrco [ 1Z 1 =1. Uo
Àrco[L11=9.OO
Àrco [ la 1 =9. gt
Arco[1S1=9.90
Arco [ le 3 =9. 9a

PRoDUTo[ 2]

Arco[1]=0.00
Arco[2]=0.00
Arco[3]:0.00
Arco[4]=0.00
Arco[5]=0.00
Arco[6]=0.00
Arco[7]=3.00
Arco[8]=1.S0
Arco[9]=1.S0
ArcoIto1=g.ta
Arco[Lt¡=9.90
Arco [ LZ 1 =1. 5o
Arco[1:1=9.00
Arco I J-a 1=9. tt
Arco[153=6.90
ArcoIt01=g. at

Funcao >

EPSON :
CONVERGENCIA :
PRECISAO :
TEMPO DE EXECUCAO :

0. L000
2 iteracoes.
0. 0010
0.1600 (segundos) .
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Solucao do Metodo SII4PLEX CONVEXO ( Gauss-Seidel )

ÀRQUIVO DE ENTR.A,DA ---> prob4.dat

SOLUCAO INICTAL:

PRODUTOI 1] PRoDUTOI 2] PRODUTOI 3]

Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco [ 1z 1 =1. go
Arco [ L:1 =1.50
Arco [ la 1 =1. go
Arco[1S1=1.50
Arco[1e3=1.'50

Funcao >

SOLUCAO OTIMA:

PRoDUTOI 1]

Arco[1]=o.oo
Arco[2]:0.0O
Arco[3]=0.00
Arco [-4 ] =0. OO

Arco[5]=0.00
Arco[6]=0.00
Arco[7]=3.00
Arco[8]=1.S0
Arco[9]=1.S0
Arco[101=g.ga
Arco[lt1=g.gO
Arco [ 1z 1 =1. 5o
Arco[L:1=9.gt
Arco [ 1a 1 =9. 9o
Arco[1Si=9.90
Arco[101=9.90

PRODUTOI 2]

Arco[1]=o.oo
Arco[2]=0.00
Arco[3]=0.00
Arco[4]=0.00
Arco[5]=0.00
Arco[6]=0.00
Arco[7]=3.00
Arco[8]=1.so
Arco[9]=1.so
Arco[101=9.60
Arco[1t1=g.OO
Arco [ 1Z 1 =1. Uo
Arco [ 1A 1 =6. 9O
Arco[143=6.90
Arco[L51=6.9t
Àrco [ 1ø 1 =9. 9o

Arco [ 1a 1 =1. 5O
Arco[1S1=9.94
Arco[101:9. gt

PRODUTOI 3]

Arco [ 1] =1. oo
Arco[2]=1.00
Arco[3]=O.SO
Arco[4]=1.00
Arco[5]=0.S0
Arco[6]=1.0o
Arco[7]=0.S0
Arco[8]:1.00
Arco[9]=0.S0
Arco [ 1O 1:g . 5O
Arco[1-11=1.90
Arco [ 1Z 1:9 . OO

Arco [ lf 1 =9. 6O
Arco[141=1.50
Arco [ 1S i =9. OO

Arco [ le 1 =9. OO

PRODUTOI 4]

Arco[1]=0.00
Arco[2]:0.00
Arco[3]:o.So
Arco[4]=2.00
Arco[5]=2.S0
Arco[6]:2.00
Arco 17 ):2 . OO

Arco[8]=2"00
Arco[9]=2.00
Arco [ 1O 1:g . 6t
Arco [ 1t 1:2 . oO
Arco [ LZ i:9 . OO

Arco [ 1-:1=9. tt
Arco [ 1a 1:9. OO

Arco [ 1S i =6. 6O
Arco [ le 1:9. aa

PRODUTOI 4]

Arco[1]=0.00
Arco[2]:O.OO
Arco[3]:0.S0
Arco[4]=2.00
Arco[5]:2.50
Arco[6]=2.00
Arco 17 l=2 . oo
Arco[8]:2.00
Arco[9]=2.00
Arco[1O1=g.gt
Arco[1t1=2.60
Arco[121=g.gt
Arco [ 1:1 =9. 6O
Arco [ 1a I =9. gO

Arco [ L5 1 =9. gt
Arco [ 1e 1 =6. gO

1l=1.00
2 l:1. oo
3l:0.50
4l=1.00
5 I =0.50
6l=1.00
7l=0.50
8l=1.00
9 I =0.50
10 1:g . 5O
111=1.90
12 1 =6. gO

13 1:9 . gO

1l=o-oo
2l:o-oo
3l:1.so
4 l:1. so
5l=o.oo
6l=1.s0
7l=1.o0
8l:1-oo
9l=1.s0
101=9.50
1L1=9.5O

Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
Arco I
ArcoI
Arco I
Arco I

Arco[1]
Arco[2]
Arco[3]
Arco[4]
Arco[5]

=0. O0
=0. 00
=1.50
=1.50
=0. 0O

Arco[6]=1.S0
Arco[7]=0.00
Arco[8]=1.00
Arco[9]=0.s0
Arco [ 1O 1:1. 5O
Arco[1t1=9.50
Arco [ 1Z 1 =9. ta
Arco [ 13 ];O . 50
Arco [ 1a 1 =1. go
Arco [ 1S 1 =2. 5O
Arco [ le i =9. UO

Funcao >

EPSON
CONVERGENCTÀ
PRECISAO
TEMPO DE EXECUCAO

0. 1000
2 iteracoes.
0. o0t-0
0.3300 (segundos).
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Solucao do Metodo SIMPLEX CONVEXO ( Jacobi )

ARQUIVO DE ENTRADA ---> probl.dat

SOLUCAO TNICIAL:

PRoDUTOI 1] PRODUTOI 2]

Arco[1]:1.00
Arco[2]:1.00
Arco[3]:1.00
Arco[4]=1.00
Arco[5]=0.00
Arco[6]:0.00
Arco[7]:o.So
Arco[8]:O.SO

Funcao >

SOLUCAO OTTMA:

r.l

Arco[1]:0.50
Arco[2]=0.00
Arco[3]=0.00
Arco l4)=O .ZS
Arco[5]=0.S0
Arco[6]=0.2S
Àrco t7l=O.ZS
Arco[8]=0.00

PRODUToI 2]

Arco[1]:0.00
Arco[2]=0.00
Àrco[3]=o.OO
Arco[4]=o.oo
Arco[5]:0.00
Arco[6]:0.0O
Arco[7]=1.0O
Arco[8]=0.00

PRODUTO I

Arco
Arco
Arco
Arco
Arco
Arco
Arco

=1. 00
=l-. 00
=1. 00
:1. OO

=0. 0O
=0.00:0. 00

l_

2
3
4
5
6
7

t
t
t
t
t
t
t

l
l
l
l
l
l
l

Arco[8]=0.00

Funcao >

EPSON
CONVERGENCTA
PRECTSAO
TEMPO DE EXECUCÀO

0. 0100
2 iteracoes.
0.0010
0.1700 (segundos).
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Solucao do Metodo SIMPLEX CONVEXO

ARQUIVO DE ENTRADA ---> prob2.dat

SOLUCAO INICIAL:

PRODUTOI 1] PRODUToI 2]

Arco[1]:1.00
Arco[2]:1.00
Arco[3]:1.00
Arco[4]:1.00
Arco[5]=o.OO
Arco[6]=o.OO
Arco[7]:O.SO
Arco[8]:o.So

Funcao >

SOLUCAO OTTMA:

PRODUTOI 1]

Arco [7 )=O.ZS
Arco[8]=0.00

PRoDUTOI 2]

Arco[1]=0.00
Arco[2]=0.00
Arco[3]=0.00
Arco[4]:O.OO
Arco[5]=0.00
Arco[6]=0.00
ArcotTl=1.00
Arco[8]=0.00

( Jacobi )

PRODUTOI 3]

Arco[1]=0.0O
Arco[2]=0.SO
Arco[3]=1.S0
Arco[4]=1.S0
Arco[5]=0.50
Arco[6]:O.OO
Àrco[7]:o.So
Arco[8]=2.0O

PRODUToI 3]

PRODUTOI 4]

Arco
Arco
Arco
Arco
Arco
Arco
Arco
Arco[8]=0.S0

PRODUTOI 4]

Arco [ 1] =0. OO

Arco[2]=0.00
Arco[3]=0.00
Arco[4]=0.00
Arco[5]=0.00
Arco[6]=o.OO
Arco[7]=4.00
Arco[8]=0.00

Arco
Arco
Arco
Àrco
Arco
Arco

=0.50
=0.00
=0. 00
=O.25
=0.5O
=O.25

[1]=2.00
[2]=o.so
[3]=o.so
[ 4 ]:1. so
[5]=2.s0
[6]=2.00
[ 7 ]:1. oo

t1l
12)
t3l
t4l
t5l
t6l

Arco[1]=O.SO
Arco[2]=1.s0
Arco[3]:0.s0
Arco[4]:1.s0
Arco[5]=0.00
Arco[6]=0.00
Arco[7]:0.00
Arco[8]:o.oo

Funcao >

Arco I J- ]
Arco[2]
Arco[3]
Arco[4]
Arco[5]
Arco[6]
Arco[7]
Arco[8]

=0. 0O
:0. 00
=3. 0O
=0. 0O
=0.0O
=0.0O
=O. 0O

=0.0O

EPSON
CONVERGENCIA
PRECISAO
TEMPO DE EXECUCAO

0.0100
3 iteracoes.
0. 0010
0.5500 (segundos).
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Solucao do Metodo SII,IPLEX CONVEXO ( Jacobi )

ARQUIVO DE ENTRADA ---> prob3.dat

SOLUCAO INICIAL:

PRODUTOI 1] PRODUTOI 2]

Funcao >

SOLUCAO OTTMA:

PRODUTOI 1]

Arco[1]=0.00
Arco[2]=0.00
Àrco[3]:1.50
Àrco[4]:1.S0
Arco[5]:O.OO
Arco[6]:1.S0
Arco[7]:1.00
Arco[8]=1.00
Arco[9]=1.S0
Arco[101=9.50
Arco [ 1t 1:9. UO
Arco [ 1Z 1 =1. OO

Arco[111=1.50
Arco [ la 1 =1. OO

Arco [ 1S 1 =1. UO
Àrco [ 10 1 =1. 5O

Arco [ 1] =0. OO

Arco[2]=0.00
Arco[3]=0.00
Arco[4]=o.OO
Arco [-5 ] =0 . oo
Arco[6]=0.00
Arco[7]=3.00
Arco[8]=1.S0
Arco[9]=1.S0
Arco[103=g.gt
Arco[1ti=g.OO
Arco[121=1.50
Arco[111=9.90
Arco [ 1a 1 =9. gt
Arco[1S1=9.90
Àrco [ 1e 1 =9. ga

PRODUTOI 2]

Arco[1]=0.00
Arco[2]=0.00
Arco[3]=0.00
Arco[4]=0.00
Arco[5]=0.00
Àrco[6]=0.00
Arco[7]=3.00
Arco[8]=1.s0
Arco[9]=1.s0
Arco[101=9.64
Arco [ 1t 1 =9. 9O
Arco [ 1Z 1 =1. UO
Arco [ 1:1 =9. 9o
Arco[1a1=g.OO
Arco[1S1=g.OO
Arcot101=g.oo

Arco [ 1
Arco [ 2
Arco [ 3
Arco [ 4
Arco [ 5
Arco [ 6

.00

.00
, s_0

.50

.oo

.50
Arco[7]:0.00
Arco[8]=1.0Q
Arco[9]=0.S0
Arco[101=1.50
Arco[1t3=9.50
Arco [ 1Z 1 =9. tt
Arco [ 1: i:g . 5O
Arco [ 14 ] al. 00
Arco[1Si=2.U0
Arco [ 1-01=9.50

l=o
l=o
l=1
l:L
l:0
l=1

Funcao >

EPSON :
CONVERGENCTA :
PRECISAO :
TEMPO DE EXECUCAO :

0. 1000
2 iteracoes.
0. 0010
0.1600 (segundos) .
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Solucao do Metodo SIMPLEX CONVEXO ( Jacobi ) 

ARQUIVO DE ENTRADA ---> prob4.dat 

SOLUCAO INICIAL: 

PRODUTO[ 1] 

Arco[1]=0.00 
Arco[2]=0.00 
Arco[3]=1.50 
Arco[4]=1.50 
Arco[5]=0.00 
Arco[6]=1.50 
Arco[7]=1.00 
Arco[8]=1.00 
Arco[9]=1.50 
Arco[10]=0.50 
Arco[11]=0.50 
Arco[12]=1.00 
Arco[13]=1.50 
Arco[14]=1.00 
Arco[15]=1.50 
Arco[16]=1.50 

PRODUTO[ 2] 

Arco[1]=0.00 
Arco[2]=0.00 
Arco[3]=0.00 
ArcoE4]=0.00 
Arco[5]=0.00 
Arco[6]=0.00 
Arco[7]=3.00 
Arco[8]=1.50 
Arco[9]=1.50 
Arco[10]=0.00 
Arco[11]=0.00 
Arco[12]=1.50 
Arco[13]=0.00 
Arco[14]=0.00 
Arco[15]=0.00 
Arco[16]=0.00 

PRODUTO[ 3] 

Arco[1]=1.00 
Arco[2]=1.00 
Arco[3]=0.50 
Arco[4]=1.00 
Arco[5]=0.50 
Arco[6]=1.00 
Arco[7]=0.50 
Arco[8]=1.00 
Arco[9]=0.50 
Arco[10]=0.50 
Arco[11]=1.00 
Arco[12]=0.00 
Arco[13]=0.00 
Arco[14]=1.50 
Arco[15]=0.00 
Arco[16]=0.00 

PRODUTO[ 4] 

Arco[1]=0.00 
Arco[2]=0.00 
Arco[3]=0.50 
Arco[4]=2.00 
Arco[5]=2.50 
Arco[6]=2.00 
Arco[7]=2.00 
Arco[8]=2.00 
Arco[9]=2.00 
Arco[10]=0.00 
Arco[11]=2.00 
Arco[12]=0.00 
Arco[13]=0.00 
Arco[14]=0.00 
Arco[15]=0.00 
Arco[16]=0.00 

Funcao ---> 0.931 

SOLUCAO OTIMA: 

PRODUTO[ 1] 

Arco[1]=0.00 
Arco[2]=0.00 
Arco[3]=1.50 
Arco[4]=1.50 
Arco[5]=0.00 
Arco[6]=1.50 
Arco[7]=0.00 
Arco[8]=1.00 
Arco[9]=0.50 
Arco[10]=1.50 
Arco[11]=0.50 
Arco[12]=0.00 
Arco[13]=0.50 
Arco[14]=1.00 
Arco[15]=2.50 
Arco[16]=0.50 

Funcao ---> 0.822 

PRODUTO[ 2] 

Arco[1]=0.00 
Arco[2]=0.00 
Arco[3]=0.00 
Arco[4]=0.00 
Arco[5]=0.00 
Arco[6]=0.00 
Arco[7]=3.00 
Arco[8]=1.50 
Arco[9]=1.50 
Arco[10]=0.00 
Arco[11]=0.00 
Arco[12]=1.50 
Arco[13]=0.00 
Arco[14]=0.00 
Arco[15]=0.00 
Arco[16]=0.00 

PRODUTO[ 3] 	PRODUTO[ 4] 

Arco[1]=1.00 	Arco[1]=0.00 
Arco[2]=1.00 	Arco[2]=0.00 
Arco[3]=0.50 	Arco[3]=0.50 
Arco[4]=1.00 	Arco[4]=2.00 
Arco[5]=0.50 	Arco[5]=2.50 
Arco[6]=1.00 	Arco[6]=2.00 
Arce[7]=0.50 	Arco[7]=2.00 
Arco[8]=1.00 	Arco[8]=2.00 
Arco[9]=0.50 	Arco[9]=2.00 
Arco[10]=0.50 	Arco[10]=0.00 
Arco[11]=1.00 	Arco[11]=2.00 
Arco[12]=0.00 	Arco[12]=0.00 
Arco[13]=0.00 	Arco[13]=0.00 
Arco[14]=1.50 	Arco[14]=0.00 
Arco[15]=0.00 	Arco[15]=0.00 
Arco[16]=0.00 	Arco[16]=0.00 

EPSON 	 : 0.1000 
CONVERGENCIA 	: 2 iteracoes. 
PRECISA° 	: 0.0010 
TEMPO DE EXECUCAO : 0.3300 (segundos). 


