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Desde o trabalho de Karmarkar em 1984, intensas pesquisas têm sido feitas sobre 
métodos de pontos interiores. Nesta dissertação estudamos a bibliografia relacionada a 
métodos de pontos interiores para a programação linear com ênfase em alguns algoritmos 
básicos: métodos de escala-afim primal e dual e método (path-following) primal-dual. Por 
último mostramos como estender algoritmos primais-duais a uma classe de programação 
linear por partes. 

Since Karmarkar's work in 1984, intensive research has been carried out on 
interior point methods. In this dissertation we studied the related bibliography of interior 
point methods for linear programming focusing on some basic algorithms: primal and dual 
affine-scaling methods and primal-dual (path-following) method. Finally it was showed 
how to extend primal-dual algorithms to a class of piecewise linear programming. 
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A história da programação linear teve um marco fundamental em 1947 quando G. B. 
Dantzig desenvolveu o método simplex para solucionar problemas de programação linear. O que 
se seguiu foi um rápido desenvolvimento neste campo. 

O método simplex mostrou-se excelente em aplicações práticas, embora o desempenho 
teórico seja insatisfatório devido a complexidade exponencial.. Um exemplo que ilustra a 
complexidade exponencial foi apresentado por V. Klee e G. J. Minty em 1972 (ver [CHV831). O 
método simplex para solucionar o problema 

Maximize /10"-ixi  
= I 

  

n 
+x1  

OX. 	(j=1,...,n) 
sujeito à 

 

 

  

necessita de 2" —1 iterações, o que mostra ser o algoritmo não-polinomial. 
Em 1979 surgiu o "método dos elipsóides" de classe polinomial apresentado por L. G. 

Khachiyan (ver [G0N89]) que obteve uma complexidade de 0(n4L) operações aritméticas (ver 
[MAR911). Tal método, entretanto, mostrou-se ineficiente em problemas práticos, embora tivesse 
propriedades teóricas boas. 

Em 1984 N. Karmarkar publicou um algoritmo projetivo para a programação linear 
[KAR84], o primeiro método primai de redução de potencial. Com  este trabalho, Karmarkar 
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conseguiu uma redução de complexidade polinomial em relação ao "método dos elipsóides".

Karmarkar obteve um limite para o número de iterações de O(nL), e um limite para o número de
operações aritméticas de O(nttl-) tCONgOl. Outro aspecto relevante é que o método de

Karmarkar comparado ao "método dos elipsóides" era bem mais eficiente do ponto de vista

prático.

O novo algoritmo não somente superou o método simplex na teoria, como também

mostrou um enorme potencial para solucionar problemas práticos de grande porte. Trabalha

também radicalmente diferente do método simplex, pois o algoritmo de Karmarkar procura a

solução ótima pelo interior da região de factibilidade. Este trabalho levou a intensas pesquisas de

métodos de pontos interiores para a programação linear e o algoritmo no formato original, por ser

muito complexo, vem sendo alterado a partir de 1985 por vários pesquisadores com
melhoramentos ao método e desenvolvimento de variantes.

Uma simplificação do algoritmo projetivo de Karmarkar gerou o método escala-afim.

Este método utiliza uma transformação afim em detrimento à transformação projetiva original de

Karmarkar e muitos pesquisadores optaram por trabalhar os problemas de programação linear no

formato padrão.

Entretanto, o algoritmo de escala-afim básico foi primeiramente apresentado por I. I.
Dikin em1967. Posteriormente, em 1985, foi redescoberto simultaneamente por E. Barnes e R.

Vanderbei, M. Meketon, e B. Freedman, os quais propuseram o algoritmo de escala-afim primal
para solucionar o problema linear na forma padrão e estabeleceram a prova da convergência do

algoritmo (ver [FAN93]).
Um algoritmo semelhante chamado algoritmo de escala-afim dual foi desenvolvido e

implementado por I. Adler, N. Karmarkar, M. G. C. Resende e G. Veiga para solucionar

problemas lineares na forma de desigualdade [ADLB9].
Uma outra variante que incorpora a função barreira logarítmica aos algoritmos escala-

afim primal e dual é o chamado algoritmo primal-dual. Foi apresentado e analisado por R.

Monteiro, I. Adler, e M. G. C. Resende e por M. Kojima, S. Mizuno, e A. Yoshise em 1987 (ver

[FAN93]), entre outros. Vários estudos foram realizados baseados nos algoritmos primais-duais

nos últimos anos.

No Capítulo 2 fazemos uma breve revisão de conceitos e resultados que serão utilizados

nos demais capítulos.

O Capítulo 3 é reservado aos algoritmos primal e dual, que são as variantes mais simples

do algoritmo original de Karmarkar.

O Capítulo 4 é dedicado ao algoritmo primal-dual, também chamado de algoritmo

escala-afim primal-dual [FAN93] ou algoritmo path-following primal-dual

lFOUglllVAN94lletcl.

7
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No Capítulo 5 temos uma extensão do rnétodo primal-dual estudado no Capítulo 4, para

tratar um problema linear por partes.

Finalmente, no Capítulo 6, fazemos algumas considerações adicionais sobre os métodos

estudados e perspectivas em face da literatura lida.

3
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2.l.lntrodução

Neste capítulo revemos alguns conceitos básicos da programação linear e não-linear

ÍBAZ77IÍCHV83I[LUE84], que serão utilizados posteriormente, para a apresentação e

desenvolvimento de métodos de pontos interiores para programação linear. Estes conceitos estão

dispostos em duas seções, uma referente à programação linear (PL) e outra referente à
programação não-linear (PNL).

2.2. Alguns conceitos básicos da programação linear

sejam .=(.,,...,cn)', b=(b,,...,b,)', 
^=(*,,...,*n)' e A = matriz ("u)

problema de programação linear (formato padrão) pode ser escrito como se segue:

Um

Assumimos, sem perda de generalidades, que a matriz de restrições A tem posto

máximo. O problema (P) será referido como problema primal.
O conjunto factível do problema (P) é dado por:

ctx
Ax=b
x>0
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5={xefr"lAx=U;x>0}

Chamamos de Interior Relativo de S ao conjunto

S=i^. S" I Ax = b;* t 0Ì

como sendo o conjunto das soluções factíveis interiores de (P). Suporemos que S * Ø.

Denotaremos uma matriz diagonal nxn, em relação a x, por:

(2.2.1)

(2.2.2)

(2.2.3)

xr0
ox2

0

0
X = diag(xr,...,xn)=

por

Observemos que a matriz X é não singular quando x € S, com uma inversa X-' dada

0

00

00xn

/., 0

0
x-r

0 /^, (2.2.4)
xn

/.

Esta notação será bastante utilizada nos demais capítulos, inclusive em relação às outras

variáveis.

Um conceito importante em PL, que será utilizado nos demais capítulos, é a noção de

dualidade.

Considere o problema (P). Associamos à restrição Ax = b uma variável y. A função

lagrangeana para x e y é definida por:

(^,v) = c'x + v'(b-ex) = (c' - y'A)*+ y'b (2.2.s)

O problema lagrangeano (ou função dual) é dado por:

.,"r(+

l(y) = nt¡ (*, v) (2.2.6)
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Segue que:

l(y) < c'x, para todo x factível, (2.2.7)

ou seja, a função dual fornece um limitante inferior para a função objetivo primal. A escolha de y,

que fornece o melhor limitante inferior, define o problema dual:

(D) Maximize l(y)
y€ fr-

A seguir expressamos a solução do problema lagrangeano.

l(y) = mìn L(x, y) = 1;n(c' - y'A)x + y'b

Primeiramente, façamos uma representação componente a componente do problema.

(c' - y'A)x = l(., -y'a,)x, (2.2.8)
i=l

onde ai são as colunas da matriz A.

T=l¡rL(",v)= TinË(., -y'âi)x, +y'b

Tg(" -Y'Ír,)x, +Y'b
(2.2.e)

Façamos uma análise do problema:

Se c, -y'ai (0, sendo xi ) 0, então l(y) não é limitante para o problema (l(y) --"").

ci -ytâ¡ >0, i=1,...,n

i=l

Logo,

ou seja,

c'-y'A>o+A'y(c (2.2.10)
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Se y é tal que A'y I c, então:

Tiåt("' -Y'âi)*, =o

e, portanto, a função dual encontrada é:

t(V) = b'y se A'y. 
"

Depois dessas considerações, o problema dual se escreve por:

(D) Maximize bty

sujeito à
AtY(c

y irrestrito

O conjunto factível do problema (D) é dado por:

r= {(v,z)e l'x9t"le'y +z=c,r>oI

Chamamos de Interior Relativo de T ao conjunto:

i={(t,z)e 9î'"$" lA'y+ z=c;z>01

(2.2.1t)

(2.2.12)

(2.2.t3)

(2.2.t4)

(2.2.1s)

como sendo o conjunto das soluções factíveis interiores de (D). Suporemos i +ø.
Denotaremos, analogamente a (2.2.3\ e (2.2.4), a matriz diagonal associada a z por

zt0
o22

0

0
Z= diag(2t,...,rn) =

00 ztl

Se z e T, então Z é não singular, e sua inversa é dada por:
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/.,
0 /., (2.2.16)

0

0

0

Z- .,"r[+ t
z

/.

Adotando um procedimento análogo ao utilizado para encontrar o problema dual de um

problema linear (P), acharemos o problema dual de um problema linear com variáveis canalizadas

(Pvc*).

Considere agora o seguinte problema com variável canalizada:

(Pvc"rr) Minimize ctx

sujeito à
Ax=b

u- (xSu*

onde u- < u*.
Encontraremos o problema dual associado ao problema (PvcJ. Para tanto, construímos

a função langrangeana e resolvemos o problema lagrangeano (função dual).

Associamos à restrição Ax = b, do problema (Pvcon), uma variável y. A função

lagrangeana para x e y é dada por:

L(*,y)=c'x+y'(b-Ax)=(c'-y'A)x*y'b, parau- ( x S u* (2.2.17\

O problema lagrangeano (ou função dual) é dado por:

l(v)= 
"TIl.I-(*,y)

(2.2.t8)

Decorre da definição de l(y) que:

l(y) < c'x, para todo x factível (2.2.te)

Portanto, vemos que a função dual fornece um limitante inferior para a função objetivo

primal e a escolha de y, que fornece o melhor limitante inferior, define o problema dual, ou seja,

(Pvc-) Maximize l(y)

y€ 9î'

n

00
n
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A resolução da função dual é dado a seguir.

O desenvolvimento de obtenção de (2.2.9) é válido:

l(v) = 
"-g,lì. 

L(*,y) = 
à"-,Tf:",(", - 

y'u,)x, + y'b

onda A são colunas da matriz A.
Analisando o problema vemos qu. (., - y'a, ) pode ser estritamente positivo,

estritamente negativo, ou nulo.

Definamos, para simplicidade de notação,

Se z, >0

Sez,=6

Sez,<0

z'

entb

entã¡

entãc

vc A (2.2.2O)

(2.2.2t)

(2.2.22)

(2.2.23)

mln zixi =ziù¡
ui Sr(i <ui

min, z,x,=O para Vx, e [u, ,ui]
ui <xi <ui

,min, zrxr = zrul
ui <xi<ui

Consideran do (2.2.21) -(2.2.23), temos :

Maximize l(y) = y'b + u+z

sujeito à
z' = c'- ytA

y€ 9l'

i=l

-S
onde u*z = /uiz, é uma soma de funções lineares por partes côncavas com:

ulz,- ù¡zi

uizi
sez, )0
sez, (0

ou seJa,

(Dvc"J Maximize b'y + urz

sujeito à
Ãty + z-- c

y€s'

No capítulo 5, o problema dual para um problema linear por partes será apresentado
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Um importante resultado da PL que relaciona os problemas (P) e (D) é enunciado a

segulr:

Teorema 2.2.1: (Condições de Otimalidade de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) para PL) Considere

o problema (P). O vetor x é uma solução ótima do problema (P) e (y,z) é solução ótima de (D) se,

e somente se,

Ax=b, x)0
Aty+ z= c¡ 220
z'x=0

(factibilidade primal)
(factibilidade dual)

(folgas complementares)

(2.2.24a)

(2.2.24b)

(2.2.24c)

As condições (KKT) para PNL serão enunciadas na próxima seção.

Uma outra relação entre (P) e (D) diz respeito à solução ótima.

Qualquer que seja x primal factível e qualquer que seja y dual factível temos:

btY ( c'x (2.2.25)

onde c'x e b'y são as funções objetivos dos problemas (P) e (D), respectivamente.

Se a solução ótima x* existe então a solução ótima y. existe e bty. = ctx*. Logo temos

que o valor ótimo satisfaz:

b'y I valor ótimo I ctx (2.2.26)

Considere o problema (P). Uma direção d é factível se pertencer ao espaço nulo da

matriz de restrições A, ou seja,

Ad=0 (2.2.27)

Isto se deve ao fato de que, para que d seja direção factível, então x + c[d, para cr > 0,

pequeno, deve também ser factível. Logo temos,

A(x+ad) = b, que implica em, ocAd = 0

Portanto, Ad = 0.

Além disso, se xi =0, comox+üd)0, seguequed, >0. Em particular, se x é

interior, então Ad = 0 é condição necessária e suficiente para que d seja direção factível em x.
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Uma estratégia usada para determinar direções de busca é a de projetar ortogonalmente

o gradiente sobre o núcleo de A (este corresponde ao elemento mais próximo do gradiente). Esta

estratégia é usada por muitos métodos de otimização.

Definimos a matriz de projeção no espaço nulo por

P=I-4'(¡t')-'e (2.2.28)

Um procedimento para obtenção de (2.2.28) é encontrado em [GON89].

No caso de problemas de minimização, em especial do problema (P), a direção de
descida d que será usada posteriormente, será a do vetor oposto ao vetor gradiente da função

objetivo, projetada no espaço nulo da matriz de restrições, isto é,

d = P(-c) (2.2.2e)

2.3. Ãlguns conceitos básicos da programação não-Iinear

O teorema 2.2.1, da seção anterior, é um importante resultado para a PL, e é um caso

especial do resultado geral das condições KKT para a PNL, que será enunciada nesta seção.

Primeiramente, consideremos um problema da seguinte forma:

(PN) Minimize f(x)

Pr(x) = 0

Pz(x) = 0
9r(x) < 0

qz(x)10
sujeito à

p-(x)=0 q"(x)<0
xeÇ)cfn

onde m(n easfunções f, pi, i=1,...,ffieg¡, j=1,...,r sãodeclasseCl.

Para simplificar a notação, façamos p=(p,,p2,...,p,) e q=(
reescrevemos (PN) como:

9r'92.."'9, e



Capítulo 2 - Preliminares l2

(PN) Minimize f(x)

[P(x) = o

sujeitoà lq(*)<O
[ *eo

Definicão 2.3.1: Seja x um ponto que satisfaz as restrições,

P(x) = 0, q(x) < O (2.3.1)

e seja J o conjunto de índices j para cada q,(x)=0. Então x é chamado de ptq regular das

restrições (2.3.I) se os vetores gradiente Vp,(x), Vq,(*), l<i<m, j€ J são linearmente

independentes.

Teorema 2.3.12 (Condição de Otimalidade de lo Ordem ou Condição (KKT) para PNL)
Considere o problema (PN). Seja x um ponto de mínimo local de f(x) restrito a (2.3.1) e regular.

Então existem vetores u e v, v ) 0, tais que,

Vf(x)+ u'Vp(x) + v'Vq(x) = 0

v'q(x) = 0

(2.3.2)

(2.3.3)

onde Vp e Vq são as matrizes jacobianas de p e q. o

Teorema 2.3.2: (Condição de Otimalidade de 2" Ordem) Considere o problema (PN) supondo
funções f, p e q e C2 e x um ponto regular das restriçõ es (2.3.1). Se x é um ponto de mínimo

local, então existem vetores u e v, v ) 0, tais que (2.3.2) e (2.3.3) são satisfeitos e,

H(x) = V'f(x)+u'V'p(x)+ v'Vtq(x) (2.3.4)

é definida semi-positiva sobre o subespaço tangente das restrições ativas em x, onde

u'V'p(x) = f u,V'p,(x) e V2p,(x) é amatrizhessiana de p. o
i=l

Se o problema (PN) for convexo, isto é, se a função objetivo f(x) for convexa e as

funções-restrições p,(x) são lineares e g¡(x) convexas, então as condições (KKT) são também

suficientes.
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Teorema 2.3.3: (Condição suficiente para problemas convexos) Suponha que o problema (PN)

seja convexo. Se x é ponto factível, regular e satisfaz as condições (2.3.2) e (2.3.3) então x é
solução ótima de (PN). o

Este teorema será empregado no desenvolvimento de métodos do tipo primal-dual

quando aplicado ao segu inte problema-barreira:

(*-) Minimize ç'¡ - pI m(x,)

sujeito à

j=t

Ax=b
x>0

A solução do problema (fu) pu* cada p>0 é único e decore do fato de o problema

(fu ) t"t estritamente convexo. Este mínimo está completamente caracterizado pelas condições de

Karush-Kuhn-Tucker(condições KKT), expresso no Teorem a 2.3.1 :

Ax=b,x>0
A'y+z=c
XZn-¡te=0

(factibilidade primal)

(factibilidade dual)

(folgas complementares)

(2.3.5a)

(2.3.sb)

(2.3.6a)

(2.3.6b)

(2.3.6c)

(2.3.6c')

c-pX-re-A'y = 0

Ax=b,x>0

onde e= (1,1,...,1)t e X=diag(x,,...,^n).

Introduzindo o vetor 7= ¡rX-te, o sistema acima pode ser reescrito da seguinte forma:

onde Z - diag(2 r,..., z n) e z = Ze.

Note que a equação (2.3.6c) pode ser escrita componente a componente como:

xrz, = lL para j=1,...,n

o que implica qve z> 0 e portanto, (y,r). i.
O sistema (2.3.6), além de caracterizar a solução do problema (Pu

solução para o seguinte problema:

também fornece a
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(D*, ) Maximize b'y + uitn{2,¡

sujeito à

j=l

It'y + z= c

z>0
, y irrestrÍto

O problema (Du) é a versão penalizada do problema dual (D), analogamente u (p-).
Para verificar que a solução de (2.3.6) fornece também a solução de (Du) , para cada

p > 0 fixo, considere as condições (KKT) do problema (Du):

(a
I
[Pz-'

Aty+ z=c,z>0

ou seja,

Ax=b
x-¡tZ-te >0 <+ Zx=lle e X7-e-p.e=0
Aty + z= c,z>O

o que coincide com o sistema (2.3.6).

A unicidade do sistema (2.3.6) é devido a unicidade da solução de

único ponto (x,y,z) que satisfaz (2.3.6), para cada p, por:

w(F) = (x(lt),y(lt),2(p)), sendo que w(p) € W = SxT.

Definiremos agora o gap de dualidade no ponto w € V/ como sendo:

g(w)= c'x-b'y

Usando as duas primeiras equações do sistema (2.3.6) temos:

g(w)= ctx-b'y =c'x- xtA'y=ctx- x'(c - z)= x'z (2.3.11)

").0)='
(2.3.7a)

(2.3.7b)

(2.3.8a)

(2.3.8b)

(2.3.8c)

Pp Denotaremos o

(2.3.e)

(2.3.t0)

Em vista disso, usando a equação (2.3.6c'), obtemos



Capítulo 2 - Preliminares 15

g(w) = x4t + x2zz+...+xîzn = lL+ p+...+p = n¡¡ (2.3.12)

Quando p. converge para zero, g(w) converge para zero, e como x(p) e y(p) são

soluções factíveis dos problemas (P) e (D) respectivamente, segue o resultado de R. C. Monteiro

e I. Adler [MON89].

Lema 2.3.1: [MON89] Com p -)0, x(¡r) converge para a solução ótima do problema (P) e
(y(p),2(p)) converge para a solução ótima do problema (D).

Uma direção que será usada nos métodos primais-duais é a direção de Newton. Para

encontrá-la, usaremos o Método de Newton.

O Método de Newton é uma das técnicas mais usadas para encontrar uma solução de um

sistema de equações não-lineares por meio de aproximações sucessivas do sistema de equações

lineares.

Seja F9lq -+ frq, Fe C2. O objetivo aqui é resolver F(w) = g.

O Método de Newton para um sistema de equações do tipo F(w) - 0 consiste em tomar

a aproximação linear para F usando expansão de série de Taylor no ponto w*. Obtemos:

F(wo + Â*u) 
= F(w*) + V(wn)a** = o (2.3.13)

onde VF é o jacobiano de F. Assim a direção de Newton é dada por:

awk = -[vr(** )]-'r(*- ) (2.3.t4)

e o método de Newton definido por:

(2.3.ts)

Quando VF(w.) é não-singular e o ponto inicial w0 está próximo da solução w- do

sistema, o teorema a seguir garante convergência quadrática.

Teorema 2.3.4: (Convergência quadrática) Sejam F:91q + 9tq, F e C2, w. solução do sistema

F(w) = 0, VF(w.) não-singular. Existe w0 suficientemente próximo a w. tal que a seqüência

gerada pelo Método de Newton:

= wk +Âwkwn*

w**' = wu -[v(wr)]-rn(wk)
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converge quadraticamente para w*. o

Esta convergência rápida, como pode ser visto, é um comportamento local, podendo em

outros casos, ser lenta ou mesmo divergir.

Depois dessas considerações, vemos que a direção de Newton 
^wk 

é determinada pelo

sistema de equações (2.3.14).

A seguir, no próximo capítulo, estudaremos os métodos básicos de escala-afim primal e

dual, utilizando alguns dos conceitos vistos neste capítulo.



3.1. fntrodução

Como vimos no Capítulo l, os métodos de pontos interiores se desenvolveram a partir

de 1984, quando da publicação do algoritmo projetivo de N. Karmarkar [KAR84]. Karmarkar

provou que sua complexidade era polinomial e anunciou resultados computacionais superiores

aos obtidos com o Método Simplex de Dantzig. Este trabalho levou às intensas pesquisas dos

Métodos de Pontos Interiores para a Programação Linear (PL).

Entretanto, o algoritmo de Karmarkar em sua versão original é complexo e,

posteriormente, foram apresentados algoritmos derivados daquele, em abordagens bem mais

simples.

Uma variante do método projetivo de Karmarkar é o Método de Escala-Afim, que utiliza

uma transformação afim em detrimento à transformação projetiva.

O algoritmo de escala-afim básico foi inicialmente apresentado por I.I. Dikin em 1967

(ver [FAN93]). Posteriormente, em 1985, em trabalhos independentes, E.R. Barnes e R.J.

Vanderbei, M.S. Meketon, e B.A. Freedman propuseram o algoritmo de escala-afim (primal) para

solucionar problemas lineares na forma padrão e estabeleceram a prova da convergência do

algoritmo (ver [FAN93]). Um algoritmo similar, chamado Algoritmo de Escala-Afim Dual, foi

apresentado e implementado por I. Adler, N. Karmarkar, M.G.C. Resende e G. Veiga [ADL89]
para solucionar problemas lineares na forma de desigualdade.

Uma outra variante, chamada Algoritmo Primal-Dual ou Algoritmo Pctth-following, foi
apresentado e analisado por R.C. Monteiro, I. Adler e M.C. Resende, bem como por M. Kojima,
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S. Mizuno e A. Yoshise em 1987. Este algoritmo também é classificado de algoritmo de escala-

afim primal-dual [FAN93].
Neste capítulo apresentaremos os Métodos de Escala-Afim Primal e Dual, deixando para

o capítulo seguinte, a apresentação do Método Primal-Dual.

Usaremos deste capítulo em diante a mesma notação do capítulo 2, salvo especificação

em contrário.

3.2.Método de Escala-AfÏm Primal

3.2.1. Mudança de escala

Considere o problema linear (PL) no formato padrão:

(P) Minimize c'x

sujeito à
Ax=b
x>0

ondeAé uma matriz mxn deposto m; béumvetordedimensão m; c e x são vetores de

dimensão n.

Seja S o conjunto factível do problema (P), , S o interior relativo de S, com respeito ao

espaço afim {xlAx = b} ,como dados em (2.2.1) e (2.2.2).

Analogamentea(2.2.3)e(2.2.4),amaftizdiagonal nxn, em relação a x* € 3, é dudu

por:

xi
:l
;*j

0

xl

;

0

0

J-
*[

i+0
rl_l 0 t
4l-t : :

[o o

0x* = diag(^l',*å,...,*l) =

0

A matriz Xo é não-singular, com matriz inversa,

(3.2.t.1)

Xn' = aiurf{,{,
\xr x2

(3.2.1.2)
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Definimos a mudança de variáveis, pela transformação escala-afim, por:

w = Tk (*) = X;t* (3.2.1.3)

Nesta seção 3.2 considere a variável w como acima.

A transformação é bijetora e o problema original (P) na forma escalada corresponde ao

seguinte problema de programação linear:

(P"r" ) ttnimize ("* )'*
sujeito à

Auw=b
w>0

onde ck =Xrc e An =AX*.
Denotamos o conjunto factível de (P",") por:

{ e gtiln*w = u] (3.2.r.4)

A seguir, algumas propriedades da transformação escala-afim.

(T1) To(*o)=", onde e=(1,...,1)' e fr".
(T2) T (x) é um vértice de (S",. ) se, e somente se, x é um vértice de S.

G¡) f.(x) está na fronteira de S"," se, e somente se, x está na fronteira de S.

(T4) Tk(x) é um ponto interior de S"," se, e somente se, x é interior de S.

Note que se Awké uma direção factível para uma escolha apropriada do tamanho do
passo Þu t0 , e se o novo ponto w**'=e+BuÂwk permanecer no interior da região de

factibilidade do problema escalado S..", a imagem inversa

xk+r -T;'(***')= X****' = xu + B.(x*aw*) (3.2.1.s)

nos fornecerá uma nova solução factível interior de (P).

A seguir, determinaremos uma direção de busca factível e de descida.

wS
esc
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3.2.2. Direção

Para minimizar o valor da função objetivo, adotamos uma direção factível Awk de

descida.

A direção escolhida é o vetor oposto ao vetor gradiente da função objetivo, projetada no

espaço nulo da matriz de restrições Ar. Neste caso, a matriz de projeção no espaço nulo é dado

por:

Pr = I- xkA'(AX?R')-'Rx* (3.2.2.1)

Logo, a direção de busca é:

(3.2.2.2)

Entretanto, esta forma dada em(3.2.2.2) não nos é conveniente, devido à necessidade do

cálculo da inversa da matriz definida positiva (nXiA'). O cálculo da direção é melhor arranjado

a seguir e o fazemos no espaço das variáveis originais.
Apliquemos a transformação inversa T;r para wk*'

awk = pu(-"*) = -[r - xnn,(nxle,)-'nxu]xn"

xk+r - T;r(wk*t) = X*w**' = X*þ+BuÂwk]=

= xn +0*X¡awk = xk +B*X*(-P*ck¡ =

= xu - B-",. 
[t 

- x*R'(exlR')-'Rx* ]"*. =

= xu -p-xîþ -n'(nxln')-'nxl"1 =

= xu -B-xiþ-A'y*] (3.2.2.3)

onde,

yk = (exla')-'axl. (3.2.2.4)

é a estimativa dual, cujo valor pode ser calculado por meio do sistema linear, cuja matriz é

definida positiva:

(axin')v' = AXic (3.2.2.s)
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Portanto, a direção no espaço de solução original é dado por:

Âxk=-xiþ-n'yul (3.2.2.6)

e no espaço transformado é dado por:

Â\ük =-x*[c-ltyu] (3.2.2.7)

a gap de dualidade do par de soluções factíveis (x*,yt) et

g(*',yt) = ctx* - b'y* = etXr[.- A'y'] (3.2.2.8)

Caso tenhamos e'Xn[c-A'y']=0, com [.-A'yn]>0, então obtemos a factibilidade

primal, a factibilidade dual e as condições das folgas complementares, ou seja, obtemos as

condições de Karush-Kuhn-Tucker(KKT). Sendo assim, x* é o ótimo primal e yk o ótimo dual.

Na próxima seção, obteremos o tamanho do passo a ser dado na direção Âxk, expresso

em(3.2.2.6).

3.2.3. Tamanho do passo

Trabalhando no espaço de solução transformado, a solução interior w 
* 

= e, ao longo da

direção Âw*, deve fornecer uma nova solução interior wu*'>0 para que x**' seja interior e

possamos repetir o procedimento.

Devemos fazer uma escolha apropriada do tamanho do passo F,. t 0, de forma que,

wk+r - wk +puawk > o (3.2.3.1)

Caso tenhamos Awk >0 então Bn pode ser qualquer número positivo de forma que

obteremos sempre a condição (3.2.3.1). Isto revela um raio de descida e o problema não tem

solução ótima finita.

Por outro lado, se (O** ), < 0 para algum i, então teremos:

p-.-;ilw,k+puawl'>o - B*Awl' < wl' + (3.2.3.2)
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Observe que wk = e, logo,

(3.2.3.3)

Escolhendo um valor de Þn nas condições de (3.2.3.3), podemos nos aproximar

demasiadamente da fronteira da região de factibilidade. Para evitá-lo, usamos uma heurística para

a escolha do passo.

Tomamos ct,, 0<cr<1, efazemos:

p-.-¡#

Þt =C[
I

a*l' '
Âtol <0, i=1r...rtr (3.2.3.4)

FASE I

A seguir, após as discussões anteriores, apresentaremos um algoritmo básico.

3.2.4. Algoritmo de Escala-Afim Primal

Passo I (Inicialização): Seja k = 0. Encontre uma solução inicial x0 e S (ver seção

3.2.5).Escolha o, tal que 0< o < I e uma tolerância € >0.
FASE II

Passo 2 (Cálculo da estimativa dual): Compute (AXin')V* = AXic.

Passo 3 (Verificação da otimalidade): Calcule r* = c - A'y* .

Se rk>0 e etxnrk(e entãoPARE.Resultado: xk ésoluçãoótimaprimal e yk

é solução ótima dual.
Passo 4 (Determinação da direção de busca): Compute Âwk = -Xnr*.
Passo 5 (Verificação da direção de busca):

Se Aw k > 0 então PARE. Resultado: Problema sem solução ótima finita.

Passo 6 (Cálculo do tamanho do passo): Compute

ltì
Þn =0 tt"t-#, Â*l'<0, i=t,.'.,n}

Passo 7 (Nova solução): Calcule Axk = -Xlrk e x**' = xk +puÂxk .

Faça k <- k+l e sigaparao PASSO 2.
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3.2.5. Solução Inicial (Fase I)

Nesta seção introduzimos um processo para determinar uma solução inicial para o
problema Escala-Afim Primal [FAN93].

O método que será apresentado é o Método M-Grande. Este método é um dos mais

facilmente implementados e é apropriado para a maioria das aplicações.

Acrescentamos uma variável x", associada a um número M grande positivo, para o
programa linear original, fazendo com que (t,...,t) € frn*r seja uma solução factível interior inicial

para o seguinte problema:

Desta forma temos n+l variáveis.

Aplicamos o Método de Escala-Afim para o problemu (P"), 
"orn 

M suficientemente

grande. Se o problema é factível encontraremos a solução ótima do problemu (P" ) ou concluímos

que o problema é ilimitado.
Se a variável artificial xo continuar positiva na solução final (x.,xi) o problema

originalé infactível.

Se, por outro lado, xu for nulo, o problema original é ilimitado inferiormente ou x*

soluciona o problema original.

Na próxima seção estudaremos o algoritmo de escala-afim dual de I. Adler, N.

Karmarkar, M. G. C. Resende e G. Veiga [ADL89], que explora a estrutura de desigualdade.

3.3. Método de Escala-Afim Dual

3.3.1.. Mudança de escala

(Pr ) Minimize ctx + Mx"

loto-*{i]='
x)0, x" à0

sujeito à

Considere o problema dual de (P):
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com y irrestritosujeito à

Maximize bty)
Aty+z=c

z>0

Seja T o conjunto das soluções factíveis do problema (D), e T o interior relativo de T
em relação ao espaço afim {(V, z)l A'y + z = c}, como dado em (2.2.13) e (2.2.14).

Considere amatriz diagonal relacionada à variável de folga zr, dadapor

(3.3. r.1)

Definimos a seguinte mudança de escala pela transformação afim,

w e s' tal que \il = Tk (r)=Z;t, (3.3.1.2)

Nesta seção 3.3 considere a variável w como acima.

A transformação é bijetora e o problema original (D) corresponde ao seguinte problema

linear:

(D*") Maximize b'y

Aty+ Zuw = c

w>0
sujeito à

Denotamos o conjunto factível ae (O*" ) port

4,. = {(v,*)e $'xfillA'y+ znw =cl (3.3. 1.3)

A seguir, algumas considerações relacionadas à transformação afim, similares às

apresentada na seção 3.2..

(T1) Tn(zk)= e, onde 
"= 

(1,...,1)' e S".

G2) (y,T* (r)) eum vértice de 1," se, e somente se, (y,z) é um vértice de T
(T3) (V,Tn(z)) esta na fronteira de ï1,. se (y,z) está na fronteira de T.

(T4) (y,T* (z)) eum ponto interior d" 1," se (y,z) é interior de T.

l,F o ol
Zn=dias(zu)=f o 0 i

Lo o ,i)
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Observe que se (Ott,tn) e urnu direção factível para uma escolha apropriada do

tamanho do passo ou ) 0, e a nova iteração fornecer um ponto interior para To", então a imagem

inversa fornecerá uma nova solução factível interior de T. Observe também que existe uma

correspondência entre os seguintes conjuntos:

de modo que,

Y={ye gt*lR'y<c}

w = t* e milly e Y tal que A'y +Zuw -- cj

*(v) = zi'("- A'v)

y(*) = (*;' o' )-' *;' (z;' c - w)

(3.3.t.4)

(3.3.1.s)

(3.3.1.6)

(3.3.t.7)

onde AZ*2At é matriz simétrica definida positiva, visto que A tem posto máximo.

A seguir determinaremos uma direção de busca factível e de subida.

3.3.2. Direção

Se¡a (lyk,Mo) uma direção de subida para o problema original (D) e (Otn,Âw*) a

correspondente direção de subida para o problema escalado (O"," ).
Note que existe uma correspondência entre Ayk eÂwk como entre yk ewk Para

expressar esta correspondência, observe que a direção factível para o problema (D",") d"u"

pertencer ao núcleo ae (R' ,Zn) 
", 

por conseguinte, Aw, deve pertencer ao espaço imagem de

Z;t A'. Disto obtemos:

z;tA'Lyk +Âwk =0
lz;tfz;t e,'^y* + Âw k 

]= o

Ây n 
= -(nz;' n' )-' Rz;'l* n

ou seJa,

Aw k 
= -z;t A' Lyk e Ay* = -(nz;' n')-' Rz;' l* * (3.3.2.1)
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Observada estas condições, o método adota a direção de busca (Ayk  ,Awk ) como sendo 

a direção do gradiente da função objetivo projetada no espaço de factibilidade, com respeito às 
variáveis escaladas. Como somente as variáveis de folga são alteradas pela transformação afim, 
computamos o gradiente da função objetivo com respeito a w por: 

vw (bt y(w)) = —bt (AZi-,2A t ) 	= —Z;12k t (AZI-,2A`) b 	(3.3.2.2) 

Como o gradiente já se encontra no espaço-imagem de Z-klA t , torna-se desnecessária a 
projeção sobre esse espaço, logo a direção de busca em W é dado por: 

Awk = _z-i-,1At(Azi:2At)'b (3.3.2.3) 

e por (3.3.2.1) temos a direção de busca em Y procurada, 

AYk  = (AZ-k2 A t )-lb 	 (3.3.2.4) 

Aplicando a transformação afim inversa para Awk  obteremos a correspondente direção 
factível para as folgas não-escaladas Zk  , de modo que, 

AZk  = — A t Ayk  

Observe que de (3.3.2.4) obtemos: 

(AZI,-2 A` )Ayk  = b = Axk  

(3.3.2.5) 

(3.3.2.6) 

Logo uma estimativa primal, análogo ao procedimento da estimativa dual, é dado por: 

xk = z-k2AtAy k = _z-k2Azk (3.3.2.7) 

Encontrada as direções, (3.3.2.3)-(3.3.2.5) calcularemos na próxima seção o tamanho do 
passo a k  a ser dado. 

3.3.3. Tamanho do passo 

Analogamente à escolha do tamanho do passo na seção (3.2.3) para o método primal, 
dado uma solução (yk  ,Zk  ), ao longo da direção (A),' ,Azk ), a nova iteração deve ser interior. 
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Para tanto, seja crk > 0 e,

y**t=yk +cruAyk

zo*t =zk +a,ny'¡zk

(3.3.3.1a)

(3.3.3.1b)

(3.3.3.4)

Como yké irrestrito, consideraremos somente a variâvel zr. Para z**' ser interior,

devemos ter:

zk +unlzk >o (3.3.3.2)

Caso tenhamos Âzk > 0 a solução é ilimitada, pois qualquer clk positivo torna

verdadeiro (3.3.3.2).

Entretanto, se Azl' < 0 para algum i, então teremos:

(3.3.3.3)

Para evitar que um valor de cr* faça com que nos aproximemos muito da fronteira,

usaremos a seguinte heurística: tomamos 0< e < I e fazemos,

zl+unuz!>o= c.r.-#

0t =t
zi- Lri' Lz! <0, i= 1,...,n

A seguir, dada as condições apresentadas nas seções anteriores, podemos estruturar o

algoritmo de escala-afim dual.

3.3.4. Algoritmo de Escala-Afim Dual

FASE I
Passo 1 (Inicialização): Seja k = 0. Encontre uma solução inicial yo. 'i (ver seção

3.3.5). Faça zo = c-A'y0 e escolha e tal que 0<e< l.
FASE II

Passo 2 (Determinação da direção de busca): Calcule

(n;'N )ot* = b, onde zr - diagfrl ,...,r11
Lzk =-A,Ay*

Passo 3 (Verificação da direção de busca):

Se Azk > 0 então PARE. Resultado: Problema sem solução ótima finita.
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Passo 4 (Cálculo da estimativa primal): Seja x* =-Z:Í Lz*

Passo 5 (Verificação da otimalidade): Se x* >0 e c'x* -b'y* <î,,1, escalar

positivo pequeno, então PARE. Resultado: (rn ,r*) e Oti*o dual e x* é ótimo primal.

Passo 6 (Cálculo do tamanho do passo): Calcule

C[k = tc[k

Passo 7 (Nova solução): Calcule
y**t = yk +cnAyk

zu*t = zk + u*uzk (ou ru*t = c- Atyu*t )

Faça k e k+l e sigapara o PASSO 2.

3.3.5. Solução Inicial (Fase I)

Nesta seção apresentaremos o Método M-Grande para obtenção da solução inicial do

problema de Escala-Afim Dual [ADL89I.
Note que, se c > 0 então obtemos uma solução factível interior imediata para o problema

(D), escolhendo Y0 =0 ezo =c. Entretanto este é um caso especial. Na maioria das vezes

utilizamos recursos como o método M-Grande para ainicialização do problema (D).

O procedimento para o método M-Grande é similar ao apresentado na seção 3.2.5.

Escolha:

on =-in{ #, Lz! <o,,=',"',n}

,'=[#h]

Se z0 = c - A'y0 > 0 então y0 é ponto interior factível inicial

Caso contrário, acrescente uma variável artificial yn tal que,

yl = -2mi"{(" - A'yo),, i = 1,...,n}

(3.3.s. r )

(3.3.s.2)

Embora pouco frequente, é possível que y: = 0. Neste caso, o melhor é tomarmos:

0
â =zllc- A'yollv (3.3.5.3)
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O vetor (yo,yl ,ro). fr'xgtxgl" é uma solução factível interior inicial da Fase I do

problema dado a seguir:

(Drvr ) tvt"ximize bty

{r'

_ My"

y-ey" +z=c
z)0

sujeito à

vo
onde M=6b'4, ëgrande.

v;
Aplicamos o Método Escala-Afim Dual no problema (D" ). O algoritmo identifica uma

solução factível dual interio, (y.,y:,2.) ou, se a solução não existir, encontra uma solução
I * * *\(y ,y",2 ) que satisfaz o critério de parada do problema original. Com erdefinido como uma

tolerância de factibilidade, a modificação do critério de parada para a FASE I é formulada como

se segue:

a) Se yl <0 para uma iteração k, então y* é uma solução factível interior para o

problema (D).

b) Se yl > e, e o algoritmo satisfaz um critério de parada, então o problema original é

declarado infactível.

c) Se yl < e, e o algoritmo satisfaz um critério de parada, ou o problema original é

ilimitado ou a solução ótima é encontrada. Neste caso, (D) não tem solução factível interior.

Se a FASE I termina de acordo com a condição a), o algoritmo é aplicado ao problema

original (D) inicializando com a última iteração da FASE I e usando um critério de parada

regular.

NOTA: Como observação, citamos que a estrutura de desigualdadeA'ySc, explorada pelo

algoritmo escala-afim dual, permite que se estenda o método visto para problemas lineares com
restrições canalizadas do tipo c- (A'y(c*, sendo esta uma decorrência imediata, com uma

ligeira modificação do mesmo (ver [ARE90], [BAL91]).

No próximo capítulo estudaremos um algoritmo básico primal-dual.



4.1. Introdução

Além dos métodos de escala-afim outros métodos foram desenvolvidos, como por

exemplo, método primal de centros, métodos primais-duais de redução de potencial, métodos

primais com função penalizada, métodos primais-duais com função penalizada, entre outros.

Praticamente todos os métodos de pontos interiores que buscavam um melhor

desempenho do ponto de vista da complexidade tinham a preocupação em manter-se longe da

fronteira da região de factibilidade. Para isso uma ferramenta, estudada inicialmente por K. R.

Frisch [FRI55] em 1955, tornou-se importante, a Função Barreira Logarítmica:

n

f(x)=-)log^,, xe9ln, x>0 (4.1.1)
i=l

Esta função cresce indefinidamente quando nos aproximamos da fronteira da região

factível, ou seja, quando alguma coordenada x¡ tende azero.

Muitos métodos procuram reduzir os custos utilizando-se dessa função barreira e tentam

percorrer pelo "meio" da região factível. Um meio viável é 'taminhar" pela curva denominada

trajetória central(a ser defi nido posteri ormente).

Métodos que buscam seguir a trajetória central são chamados por muitos pesquisadores

de métodos p ath -follow in g IGON g2l [M ON89l [etc. ].
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J. Renegar [REN88] foi o primeiro a obter redução da complexidade da função

centro(método primal de centros) em detrimento à função potencial de Karmarkar, seguindo de

perto a trajetória central.

P. E. Gill, V/. Murray, M. A. Saunders, J. A. Tomlin e M. H. Wright usaram o método

da função barreira logarítmica para desenvolver o método de barreira de Newton projetada e

mostraram uma equivalência para o algoritmo de escala projetiva de Karmarkar em 1985 (ver

[FAN93]). N. Megiddo propôs uma estrutura primal-dual em 1986 (ver tFANg3l). Usando essa

estrutura, M. Kojima, S. Mizuno e A. Yoshise apresentaram um algoritmo primal-dual de tempo
polinomial para problemas de programação linear em 1987. A complexidade era de O(noI-)

operações aritméticas (ver [FAN93]). Mais tarde, R. C. Monteiro e I. Adler melhoraram o

algoritmo primal-dual para convergir em no rnáximo O(J-nL) iterações com O(n") operações

aritméticas por iteração, resultando em um total ae O(ntt ) operações aritméticas tMONSgl-

lMoNse-2].
Neste capítulo apresentaremos um método bastante estudado atualmente, segundo

bibliografia consultada, o Método Primal-Dual. Por procurar seguir a trajetória central é também
classificado como Método Path-following, além de ser denominado de Método de Escala-Afim
Primal-Dual [FAN93].

O algoritmo primal-dual básico de pontos interiores para a programação linear(Pl) a

cada iteração utllizará" um parâmetro de penalização e encontrará a direção de Newton associada

ao sistema de equações de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) que caracterizaa solução do problema de

função barreira logarítmica. O método é baseado na idéia de perseguir a trajetória descrita pelas

soluções obtidas pela variação do parâmetro de penalização.

4.2. T rajetória central

Considere o seguinte problema linear no formato padrão:

(P) Minimize ctx

lAx=b
sujeito à {" L*>o

e seu dual
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(D) Maximize bty

' h'Y+z=c
suieito à {" Lrto

com y irrestrito,

onde A é uma matriz mx n e b,c são vetores de dimensões m e n, respectivamente.

Note que, para x > 0, podemos aplicar a técnica da função barreira logarítmica em (P) e

considerar a seguinte família de problemas de programação nãolinear:

("- ) Minimize 
"'* - ¡,it"(*,)
l.Ax=b

sujeiroà 
[*rO

onde p > 0 é um parâmetro de barreira ou penalidade. Quando p decresce para zero, a solução

ótima ae (e-) converge para a solução ótima do problema de programação linear original (P),

conforme Lema 2.3.1, na seção 2.3.

A unicidade da solução do probletnu (eu ) Ou.u cada p > 0 decorre do fato de o problema

(fu) t"r estritamente convexo, o que satisfaz as hipóteses do Teorem a2.3.3.

Tomando por base as condições KKT, aplicado ao problemu (pr), e introduzindo o

vetor z- pX-'e, obtemos o seguinte sistema, visto na seção 2.3:

Ax=b,x>0
Aty +z= c

XZe-pe = 0

(factibi I idade primal )
(factibilidade dual)

(folgas complementares)

(4.2.1a)

(4.2.tb)

(4.2.tc)

onde Z = diag(2, t...,2 n) e z = Ze.

O sistema (4.2.1) caracteriza a solução do problema (tr) " também a solução do

seguinte problema:

(Du ) Maximize b'y + uåt"(",)

sujeito à
Aty+z=c
z>0 , y irrestrito
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Tal afirmação está melhor desenvolvida na seção2.3.

O único ponto (x,y,z) satisfazendo (4.2.1), para cada p., é denotado por

*(p)= (*(p),v(rr),r(p)), *(p). w= s*i.

Para ¡r>0, denotaremos por f a curva (ou trajetória) consistindo das soluções w(¡r)

para o sistema (4.2.1), isto é,

r= {*(¡r) = (*(¡r) ,y(p),r(p))t p r0, tal que satisfaça o sistema (4.2.1)t (4.2.2)

A trajetória f é usualmente referida como a Trajetória Central associada ao problema

(P). Alguns autores (por exemplo [GON92]) preferem definir a trajetória central apenas como o
trajeto descrito pelas variáveis primais x(p) .

O algoritmo primal-dual é baseado na idéia de buscar as soluções dos problemas (P) e
(D) aproximando a trajetória central f . A trajetória f servirá como um guia que direcionará os

pontos gerados pelo algoritmo.

Em termos de implementação, o algoritmo primal-dual trabalha com uma aproximação

da solução do sistema (4.2.1) para cada p > 0, com p sendo decrementado iterativamente e

aproximando-se de zero.

A seguir apresentamos como um método para resolver o sistema (4.2.1) produz uma

direção de busca.

4.3. Direção de Newton

Dado um ponto inicial wo = (xo,yo,zo) € SxT, o algoritmo primal-dual gera uma

seqüência de pontos { wu*'=wu+B*Âwk e st'i }, onde awk é a direção de busca e gr. o

passo a cada iteração.

Tal direção Awk =(Âx*,Ây*,Lt*), que gera o próximo ponto da iteração, é dada pela

direção de Newton associada ao sistema de equações (KKT) (4.2.1).

Seja:

F(w) =

Ax-b
Aty+z-c
XZe- ¡te

¡ rl"t.1 r

Bioliotoca

O sistema (4.2.1) é então: F(w) = Q.

, onde vv = (x,y,z) (4.3.1)
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O Método de Newton aplicado ao sistema de equações (4.2.1) a partir de uma

aproximação w* nos fornece a direção de Newton Âwk, que é determinada pelo seguinte sistema

de equações lineares:

F(r*)+VF(w')Âwu =o

que com as devidas substituições nos fornece:

(4.3.2)

(4.3.3)

Ø3.4a)
(4.3.4b)

(4.3.4c)

(4.3.7a)

(4.3.7b)

Axk-b
Atyn + zk -c
XuZre- ¡te

A00
OA. I
zk0xk

tt-tt
l.L lI

Âxk

ay*

Lzk][l]
Fazendo algumas operações simples, obtemos de (4.3.3) as seguintes equações:

AÂxk = b-Axk
A'Âyu + Lzk =c-Atyk -zk
ZrLxk+XrÂzk=pe-X*Z"e

Para efeito de simplicidade de notação, façamos:

tk=b-Axk, uu =c-Aty*-r* vu - !te- XrZue (4.3.5)e

Com isso obtemos, por cálculos simples, as seguintes expressões da solução do sistema

(4.3.4):

Âx 
k 

= zk-t xk|' (AZk-'xkA' ¡-t [tk - AZr-' (vk - xu un )] + zr-' (vk - Xu u* ) 1+.r.ou¡

Ây'=(Az*-'x*A')-'¡rn -AZr-'(vk -xruu)] (4.3.6b)

Lzk =uu -a'{(nzk-txkl')-'[r* - AZn-'(vk -r-u-)l] Ø3.6c)

Observequese **. ó " (yn,rr).i então tk =0 e uk =0.
Logo, se os pontos gerados pelo método forem pontos factíveis interiores, teremos as

seguintes expressões:

Axk = lt' - Z;txk|,(nz;'xu.L,)-'

Ayu = -(or;'xuA')-' AZ-'"n

vkAZ k
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Lzk =4,' (nz;'xuA' )-t lrz;tvk (4.3.7c)

Entretanto, neste caso é necessário encontrar a inversa da matriz definida positiva

AZ;tXkA', o que significa resolver um sistema linear de equações com essa matriz. Esse tipo de

resolução é desvantajoso do ponto de vista computacional, uma vez que a esparsidade de A pode

ser perdida no processo. Visando evitar essa desvantagem, encontraremos a seguir, outras

expressões para a direção de movimento.

Ao invés de explicitarmos as incógnitas do sistema (4.3.4) obtendo a solução em

(4.3.6), o que equivale a definir previamente uma ordem na eliminação de Gauss, explicitamos

apenas Az e resolvemos o sistema resultante.

De (4.3.4) temos:

AAxk = b-Axk
AtÂyu +Lzk =c-A'yn-z'
Lzk = pXi'e - zo -X;rZkAxk

Substituindo (4.3.8c) em (4.3.8b) obtemos as seguintes equações:

AÂxk = b-Axk
A'^yu -XktZkLx* =c-A'yu -pXi'e

Colocando o sistema (4.3.9) na forma matricial, obtemos:

(4.3.8a)

(4.3.8b)

(4.3.8c)

(4.3.9a)

(4.3.9b)

(4.3.10)

(4.3.1 l )

(4.3.12a)

(4.3.12b)

-xn'zu a,'l flxul l.-A'yu -pxi'el
A o I L^y-l= L b- Axk I

Tg

Desta forma teremos a direção Awk =(^*u, Lykrlzk) O" N"*ton que pode ser

obtida resolvendo-se (4.3.10) e a esparsidade original de A estará preservada.

Com a direção de Newton encontrada, o algoritmo primal-dual itera por:

w**'=wk+p*awk

xk*' =xk+BoAxk
y**'=yn+Þ*Ây*

ou seJa,
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zk+t = zk +þn\zk (4.3.12c)

onde Bu é o tamanho do passo a ser dado na direção Awk.

Na próxima seção, veremos como calcular o tamanho do passo p e também como

deverá se comportar o parâmetro de penalizaçio ¡t.

4.4. Tamanho do Passo e o Parâmetro de Penalização

Para que o ponto (*u,yn,zn) seja interior a cada iteração k, o método primal-dual

necessita de dois parâmetros o e I tal que 0<t<o<1, para controlar o parâmetro de

penalização [\ e o tamanho do passo B*.

Para tanto, introduziremos as seguintes notações:

onde æk mede um desvio dacurva f a cada (**,y',r*). S"i.
Vemos também que ru > I e que (*u,yu ,r'). sx'i tamu¿m pertencerá à curva I se, e

somente se, 7[k = l.
Se fizermos uma escolha adequada dos parâmetros de controle, então a sequência de

pontos {(*u,yn,"n).Stil gerada pelo algoritmo primal-dual satisfaz as seguintes inequações

(ver [KOJ89]):

lu = *r*rrn (i = 1,2,...,n)

få,n = min{f,k ;i=1,2,..,n}

rå.0 ={[å-)/] (amédiadas r,k,s )

r* = fi"o/fÍ,"

ctxk+r - b'y'*' < (r - zlft-n-))(c'x* - b'y')
ßk+r - zs(t-tl(rn+ r))(r* -z) senr >z

nn*'<z se nr <2

(4.4.1)

(4.4.2)

(4.4.3)

(4.4.4)

(4.4.s)

(4.4.6)

(4.4.7)

A inequação @.4.5) assegura que o gap de dualidade decresce monotonicamente. Das

inequações (4.4.6) e (4.4.7) temos que o desvio 7trk torna-se menor que 3 em no máximo

O(nloglco) iterações, e que o gap de dualidade converge para zero linearmente com raio de

convergência de no máximo (t-zt(Zn)). Cudu iteração requer dn') operações aritméticas.(ver

tKoJsel).
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Para reduzir o gap de dualidade, nffu, escolhemos como parâmetro de penalização um

número pequeno dado por:

p* =of*.¿ (4.4.8)

Isto implica, por (4.3.5), que v* < 0.

Note das equações (4.3.4c) e (4.4.1) que,

*l^"1 +zl'Âx| = p'- f,* (4.4.e)

As folgas complementares variam quadraticamente em termos do tamanho do passo B, e
de (4.4.9) segue:

f,n(Þ) =(xf +Baxi)(zi +Bazlk) =f,u +F(pu -f,*)* p'(milzi) q+.+.ro¡

i= 1,2,..,n

Além do mais, o gap de dualidade muda linearmente com B, isto é,

fj"(B) = (xn + Bmu)'(z* + BÂzk) / n = f,l.o + Þ(p* - fj") (4.4.tt)

A equação (4.4.11) é obtida levando em consideração que (¡*n)' Lzk =0, resultado da

combinação de (4.3.4a) e (4.3.4b), mas para pontos factíveis, e da multiplicação destes por

(¡y*)' 
" 

(Ax*)' respectivamenre.

Ignorando o termo quadrático em(4.4.10) e reduzindo o valor pk =d,l* por um fator
T < o, podemos definir uma função linear,

h-(B) = r,1," + p(tri* - ri,")

Para controlar o parâmetro de desvio nk enquanto reduzimos as folgas complementares,

(4.4.12)

(4.4.t3)

escolhemos

ck = max{Flrl(B)> rr-(B) para todo p.(o,F),

0<Þ<1, e i=1r...rn)

e o tamanho do passo Þn nu k-ésima iteração é defînida por:
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Fu = min{l,o*} (4.4.14)

A escolha de Þn depende da escolha de 0 < t < I para assegurar a existência de ck.

Desde que (x*,yn,rr). s"'i e (Â**,^y*,^r*) seja a solução de (43.a), com

tk =0 e u* =0, sabemos que Axk*r=b e Aty**t +zk+t =c. Além disso, a definição de ck em

(4.4.I3)implicaque xk*'>0 e zu*'>0. ou seja, (x**',y**',2**'). S"i.
Após as discussões anteriores, introduziremos na próxima seção, o algoritmo básico do

método primal-dual.

4.5. Algoritmo Primal-Dual

FASE 1

Passo I (Inicialização): seja k = 0. Encontre uma solução inicial (*o,yo,ro). s"'i
(veja seção 4.6). Sejam e>0 uma tolerância para o gap de dualidade e o e Í os

parâmetros de controle tal que 0 < t < o< l.
FASE 2

Passo 2 (Verificação da otimalidade): Se c'xk - b'yu < e, então PARE.

Passo 3 (Determinação da direção de busca): Defina f,* = *l'"1

f,l* {t; )l"If,*

f,l,n = min{f,n ;i = 1,2,.., n}

p* = då,
Resolva o sistema linear:

| -x;'zr n'l flxul _ l-.-A'y* -p*x;'"]
I n o.lL^y-.1-L b-Axk J

Lzk =p*X;'e- zr -X;rZ*Lx*
Passo 4 (Cálculo do tamanho do passo): Calcule:

h'(B) = rj," + p(rrj* - f,1,")

ok = max{Flf,-(B) > h*(B) para todo Þ. (o,F), 0< F < l, e i= 1,...n}

Þ'= min{l,a*}

Passo 5 (Nova solução): Sejam:

xk+r -xk+pnaxk
yu*' =y*+Ê*Ây*
zk+t - zk +þr/rzk

Faça k <- k+ I e repita o PASSO 2.
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4.6. Solução Inicial (Fase I)

Nesta seção apresentamos um programa primal e dual artificiais para inicialização do

algoritmo primal-dual [KOJ89].
Escolhemos um ponto arbitrário (*o,yo ,ro).9ìnxmxn tal que xo >0e z0 >0. Se

AxO =beA'yo +zo =c então esse ponto é factível e será solução inicial do algoritmo primal-

dual. Caso contrário, considere o seguinte par de problemas lineares primal e dual artificiais:

onde xn*¡ e xn+2 são variáveis reais artificiais e V e Ë são números positivos suficientemente

grandes.

(DJ Maximize b'y + 6 y-*,

sujeito à

Aty + (ltyo + zo -.)y.*, + z= c
(n-^1,*o)t y+zî+r=x

y-+r * zn*z=0
(zrzn*rrz,*r)) 0

ond€ /m+r, z¡a1 è z¡a2 são variáveis reais artificiais
Precisamos tomar V e q satisfazendo

€ t (R'yo + zo -.)'*o
v > (b -A*o)'yo

(4.6.1)

(4.6.2)

(4.6.3a)

(4.6.3b)

(4.6.3c)

de modo qu" (xo,X|*r,*l.r) " (yo,yT., ,zo,z|*t,tl*r) são soluções factívieis de (pÐ e (Dn),

respectivamente, onde

x1*, = I

x1*, =6-(n'yo +zo -.)'*o
Y.*t = -l

ctx + VXn+l

.Lx+(u-Axo)xn*, =b
(ltyo + z' -.)t* + xn*z =E

(tr*n*rr*.*r)) o

sqieito à

(P,J Minimize
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zon*t = \r - (b - A*o )'yo
zon*z = |

(4.6.3.d)

@.6.3e)

Portanto, podemos aplicar o algoritmo para os problemas (Pd e (Da) com essas

soluções iniciais.

Esta versão do algoritmo primal-dual gera uma sequência de pontos estritamente

positivos que segue para a solução ótima, embora não permaneça nacurva SxT. É importante

colocar que, até o momento, não há uma prova de convergência rigorosa dessa versão, mas tem

sido bastante empregado em pacotes comerciais [FAN93].

Na próximo capítulo será feito uma extensão do algoritmo primal-dual, visto neste

capítulo, para problemas de programação linear por partes.



5.1. fntrodução

Nos últimos anos vários pesquisadores têm feito modificações no algoritmo básico

primal-dual para melhorar seu desempenho assim como muitos procuraram estendê-lo a outros

tipos de problemas. Neste capítulo fazemos uma extensão do Método Primal-Dual para um

problema linear por partes com variáveis canalizadas, tomando por base o trabalho de R. Fourer

[FOU91]. Seguiremos procedimentos análogos aos utilizados nos demais capítulos.

5.2. DefÏnição de um problema linear por partes

Considere o seguinte problema linear por partes:

(Pr,pc) Minimize c'x+ v*s

sujeito à
Ax+s=b
u-lx(u*

onde vrs = )vis, é uma soma de funções lineares por partes convexas com:
i=l
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+visi =
sesi >0
sesi <0

e vi < vl. A figura 5.2.1 a seguir ilustra a função convexa vïsi.

+vi S¡

vi si

+
vi si

0

vi

S¡

vi

FIGURA 5.2,I

Esta estrutura é bem abrangente em relação as formas de apresentaçáo, bastando no caso

deumarestriçãode (>) tomar vi =Oevi+oo enocasodeumarestriçãode (=) tomar

Vi +-..eVi +oo.

5.3. O problema dual e condições de otimalidade

Já vimos no capítulo 2 o procedimento para se encontrar o problema dual de um

problema com variáveis canalizadas. Agora, procederemos analogamente para encontrar o

problema dual do problema linear por partes com variáveis canalizadas (Pæc).

Considere a função lagrangeana do problema (Pupc) definida abaixo:

L(x, s, y) = ("'* + u*r)+ y'(b - Ax - s) (s.3.1)

Logo, a função dual é:

l(y) = 
"_?å".þ'* 

+ vts + y' (b - A* - r)] (s.3.2)

A função dual, por conseguinte a solução do problema em (5.3.2), pode ser expressa

pelo desmembramento da função lagranþeana componente a componente, e usando o fato das

variáveis xj serem desacopladas, temos:
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l(v) = 
"_Ttl,[(.' 

- y'A)* + vts- y's+ y'b] =
s

= 
"_?t-n.[(.' 

- y'A)*]+ mìn[v's- y's]+ y'b =

= 
",Tl1"i 

i(", - v'aj)xj * "::n Ë(ui'' - Y's') +vtb =

= 
å",ii?"-(t, - v'u,)*,*in¡in(vis - v,s,)+v'b

onde a¡, j = 1,. . .,n São as colunas da matriz A.

Considere o sub-problema em (5.3.3):

mln
uf <x,<uf

min
ul <x, <ui

(., - v'u,)*,

(s.3.3)

(s.3.4)

(5.3.s)

(s.3.6)

(5.3.7)

(5.3.8)

(s.3.e)

(5.3.10)

Para simplificar a notação, seja:

z y'A

Desta forma, o sub-problema a ser analisado é:

c

zixt

Se z¡>0 então _Ti! . z,x,= 7,¿-
ul <x, <ui

Se z¡ - 0 então 
";Tll"i 

2¡,4 para V x¡e [ui-,u¡+]

Se z¡<0 então _Ti! , z,x¡= z¡tt.f
u; <x 

i Sui

Tomamos agora o outro sub-problema em (5.3.3):

llllll v¡
si

+-Si - Yisi

Se si ) 0 então 
f=ip[ 

utts' - yisi J = Tjår(vi* 
- yi)si, por definição. Entretanto, para que

exista um mínimo, é necessário que (vi* - y¡) > 0.
Se s¡(0então 

1riftu'tr, 
-y¡si I = Til(vi--yi)si 

pordefinição. Paraqueexistaum

mínimo, é necessário que (vi- - y¡) < 0.

Desta forma, para garantir que o mínimo exista, devemos levar em consideração as

seguintes desigualdades: (v¡* - yi) à 0 e (vi- - yi) 10, ou seja,
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vi-(yi(vi+ (s.3.1r)

e

€

min vf s, - y¡si = 0 (s.3.t2)
s¡

Das expressões (5.3.3), (5.3.7)-(5.3.9) e (5.3.12), obtemos a frinção dual e observando

as condições (5.3.5) e (5.3.1l), obtemos o problema dual de (Prrc), dado a seguir:

Maximize l(y) = u*z + ytb

sujeito à
z'=c' -ytA
y- (ySv+

ou seJa,

(Dlpc) Maximize b'y+ u*z

sujeito à
ltty + z= c
v-(y(v*

onde tr*z=iuî", é uma soma de funções lineares por partes côncavas com:
j=l

se z, )0
se z, (0

onde u- < u* são os limitantes da variável primal x. A figura 5.3.1 a seguir ilustra a função ulz.,.

ulr¡

uIr: =i:i;;

0

u

z1

u
+

FIGURA 5.3.I
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A seguir, expressaremos as condições de otimalidade de acordo com o teorema 2.2.1.

Para tanto, escreveremos os problemas (Pr.pc) e (D¡pc) com uma redefinição de variáveis, em

formato linear.

Sejam:

45

s=s'-s ,

z=z -z',
s+ >0, s- >0

z- )O, z* )O
(5.3.13a)

(s.3.13b)

(5.3.14a)

(s.3.r4b)

A inversão de sinais na decomposição de z segue, por conveniência, a definição da

função dual.

Desta forma, os formatos linearizados dos problemas (Pr_pc) e (Drrc) são

(Plpcz) Minimize ctx + v*s* - v-s-

sujeito à

Ax+s*-s-=b
-x ) -u*
x)u-
s* )o
s- >0

(Dtpcz) Maximize b'y+u-z- -tJ*z*

sujeito à

Aty+ z- -zt =c
ysv*

-y < -v-
-z- <O

-z* <o

A equivalência entre os problemas deveriam requerer sis¡ = 0eziz, =0. Entretanto,
estas condições podem ser abandonadas pois as colunas de si e si (respectivamente zi e z,) são

linearmente dependentes e na otimalidade deverão ser verificadas.

Desenvolveremos o método primal-dual para os problemas canalizados no formato

linearizado, de forma que os conceitos e procedimentos vistos no capítulo 4 serão válidos neste

capítulo. Os procedimentos serão análogos.

Para expressar as condições KKT para os problemas (Pr-pcz) e (Drpcz), definiremos

x-=diae(*¡-ui)

Y- =diag(yi - vi

x.=diag(uî-*,)

) r =¿iae(vl -v,)
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A seguir, a factibilidade primal, a factibilidade dual e as folgas complementares das

condiçõesKKTparaqueosvetores(x,s)comu-(x(u*e(y,z)comv-<y(v*sejamótimos.

Ax+s* -s- = b
Aty+ z- -z* =c
Z-X_e=O

Z*X*e=O

S-Y_e = 0

S*Y*e = 0

(5.3.15a)

(5.3.15b)

(5.3.15c)

(5.3.1sd)

(5.3.15e)

(5.3.1s0

(5.3.16a)

(5.3.16b)

(s.3. l7)

(5.3.18a)

(5.3.18b)

(5.3.18c)

com:

S* = diag(s*)

z- - diae!-)
e S- = ¿iag(s-)

e Z* = diag(z*)

Para u- <x<ü*,s* >Oes- >0 de (Pr-pcz) aplicamos a técnica da função barreira

logarítmica e obtemos:

(nur) nnir,i-ize c'x+ v*s* - y-s- -pp(x, s*rs-)

sujeito à

Ax+s* -s- = b

-x > -u*
x>u-
s* >0
s- >0

onde p > 0 é um parâmetro de barreira e,

p(x, n( X¡ -ui + f'n1u¡ - *,) + frnr¡ + ftns;
i-l i=l i=l

n

i=l
s-S* )

As condições KKT para o problema não linear (fur) rao dados por:

Ax+s* -s- =b
Aty+ z- -z* =c
Z_X_e= lle
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Aplicando o método de Newton no sistema (5.3.18) encontramos a direção do método
primal-dual, que será apresentado na seção seguinte.

5.4. Direção

Seja

F(w) =

Axk +si -su -b
A'yu + zu-zi-c

ZuX\e - tte
zix\e -¡te
siYje - ue

Sixfe - ¡re

Z*X*e= ¡ts
S-Y_e = Fe

S*Y*e = pe

Ax+s*-s--b
Aty+ z- -z* -c

Z-X_e-¡te
Z*X*e-¡te
S-Y_e-pe

S*Y*e- pe

+

onde w - (x,s* ,s- ,y,z- ,z*)

(5.3.18d)

(5.3.18e)

(s.3.18Ð

(5.4.1)

O sistema (5.3.18) é, desta forma, F(w)=e.

Pelo método de Newton fazemos uma aproximação linear para F usando expansão de

série de Taylor no ponto wk, obtendo:

F(**)+V(wk)Â*u =o

por onde encontramos a direção de Newton Awk.
Analogamente à seção 4.3., o método de Newton aplicado ao sistema F(w) = 0 implica

em:

0

0

0

Y

0

I
0

0

0

0

Yj

A

0

z;
-zi

0

0

0

I
X:
0

0

0

0

A
0

0

S ;

I

k

0

-I
0

xi
0

0

Âxk

^ri
Âsu

Ây'
Lz;
Lzi

0

0

0

0

0

0+
kS
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Com algumas substituições é possível escrever o sistema acima em tennos apenas de
Âxk e Ây k 

. Logo, o sistema (5.4. I ) se escreve como:
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k
+ ) A.

Portanto a solução do sistema (5.4.2) nos fornece a direção (Ax*,Ay*) do método

primal-dual para o problema linear por partes canalizado. Observe que mesmo tendo um aumento

no número de variáveis quando da linearização do problema canalizado, o sistema linear a ser

resolvido para encontrar a direção de busca permanece com a mesma estrutura do algoritmo
primal-dual , do capítulo 4, devido às simplificações.

5.5. Considerações adicionais

Na seção anterior, determinamos a direção (n,ly), e consequentemente,

(Âs.,Âs-) e(Lz- ,Lr*),que serão usadas para computar uma nova iteração k. Esta nova iteração

é definida por

- z;(x:)-' + zi(x -1
I¡*l _ [u[t*l )-' - (x: )-' J" 

* (. - o'r)l

JLavJ 
- 

lu[t": )-' - (vi )-']" * (b - A.) 
l

(s.4.2)

A sl (Yj )-' * s; (vl )-'

Xk = *t'-t +croÂxk-l

sr = si_, +aoÂs*_,

sl = si_, +aoAsi_,

yu = yu-' +croAyk-t

zi=zo_r+ArÁz*_,

zi. = zi._, +uo!z[_,

(5.5.1a)

(s.5.lb)

(5.5.1c)

(5.5.2a)

(s.s.2b)

(5.5.2c)

Segundo R. Fourer [FOU91], as soluções obtidas nas iterações tendem a satisfazer a

factibilidade primal e dual das condições de otimalidade dadas por

Axk +si -su = þ

Aty* + z*-zi =ç

e o valor ótimo pode ser limitado (veja capítulo 2, seção 2) por

(s.5.3)

(s.s.4)

btyu + u-z; - o*zi < valor ótimo ( ctxk + v*sf - v-s; (s.5.s)
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O retorno às variáveis originais s= s+ -s e z=z- -z* da formulação linear por partes

produz limitantes mais justos. Nestes termos, a nova iteração é dada por

sr = sÏ - s* = s*-, + ao (Âsi-, - 
^tu-, 

)

zu = zu - zL =zk-r +c[d (^ zv.-, -^"i-, )

(5.5.6)

(5.s.7)

onde sl , s; , z; , zl são estritamente positivos.

Os limitantes nas variáveis originais são dados por

b'yu + u*zn ( valor ótimo ( ctxk + vts* (s.5.8)

Verificaremos que esses limitantes são mais justos mostrando, inicialmente, que
=-u"Zu ) u-zk- u*zl e, em seguida, que v*s* < u*sï -v-z;.

Por (5.5.7) e pela definição da função, temos:

u*zn = Irl(r-)

onde uf(zo)

então uf (zn), = u;[(r-);-(r-);] =

-), *("; - ";)("-),

þr)
(,-)

se

se

_ f"t[(,-); -(,-);]- 
L"; [(,- ); - ("- );]

-);(r-) , -('
= u;(r*);

ø) Se

(r*)l ro

(r*)l.o

Como ui-ui >0e(zo), ro,segueque uf (ru), tu;(r*), -"î("-),

Como ui-ui >oe(z*) >0, seguequ" uf(r*) >u;(z*). -"î(r-),

u;(r-), -"î(r-),

>0
+
j zu

å) Se (r-) -('*)l < o

=(uî-u;)(z-) +

entac uf (z-), = u;[(r-);-('.);]=

Por a) e å) obtemos u*z* > u-z; - u*zi.
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temos

A outra desigualdade decorre da definição da função em questão e de (5.5.6), de onde

vts* = ì "i[('-)l -(',.);]

onae vi[(s-)]-(,-,;r = 
i;:[[,:ì:

- (t* );l

);l

r"(r*), t(r-),

'"(r*)1.(r-),
( sk

Por uma análise semelhante observada em a) e å) obtemos vtsn < v*sï - v-s;

Portanto

As desigualdades entre as funções lineares por paftes e linearizadas tornam-se mais

significativas quando a solução está longe da fronteira.

Com as considerações adicionais encerramos este capítulo, ficando para o último

capítulo (Capítulo 6) as conclusões, as considerações finais do trabalho, bem como as

perspectivas em face da bibliografia consultada.

btyu + Lt-z; -u*zi < bty* +u+zu S valor ótimo ( ctxk + v*su < c'xu + v*sf - v-s;



Inicialmente devemos ressaltar que este trabalho não teve a pretensão de estudar todos
os tipos de problemas de programação linear de pontos interiores.

Foi feito uma leitura geral da bibliografia encontrada a respeito dos métodos de pontos
interiores e dentre eles selecionamos alguns. A ênfase foi dada aos métodos de pontos interiores
primais-duais, entretanto isto não significa a caracterização da superioridade desse método. A
atenção foi dada a esse algoritmo devido a frequência com que vários pesquisadores publicaram
trabalhos sobre esse tema, direta ou indiretamente.

O método primal-dual e outros métodos de pontos interiores ainda estão em fase de
pesquisas e experimentações. Mostrou-se eficiente em alguns casos como em alguns problemas de
grande porte, entretanto em outros casos, o nÉtodo simplex foi melhor. Implementações práticas
e experimentos numéricos desenvolvidos por K.A. McShane, C.L. Monna e D.F. Shanno e por
I.J. Lustig, R.E. Marsten e D.F. Shanno, por exemplo, demostraram que algoritmos primais-duais
podem ser computacionalmente bem eficientes (ver [TAP95]), mas por enquanto a tendên cia é, a

complementaridade entre os dois tipos de métodos: o simplex e o de pontos interiores.

Outra discussão é em relação a classificação dos métodos de pontos interiores devido a

várias interpretações e variações . Um exemplo disso são as denominações dadas ao método
primal-dual, ora chamado de método path-followíng, ora método escala-afim primal-dual, ou
mesmo somente de método primal-dual. Dado este fato, para fazer este trabalho e dar noções de

alguns dos métodos mais pesquisados, escolhemos seguir a classificação dada por S. Fang e S.

Puthenpura [FAN93] e apresentamos os algoritrnos básicos de:
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oEscala-afim primal

oEscala-afim dual

oEscala-afim primal-dual

Este último, por conveniência, foi chamado somente de método primal-dual.

Uma importante subárea da programação matemática, ignorada por tempos, parece estar

sendo resgatada por alguns pesquisadores que estão evidenciando suas inúmeras aplicações tanto

na ârea teórica como em situações reais [MAR96]. Sendo assim, no Capítulo 5, estudamos uma

extensão do algoritmo primal-dual a problemas lineares por partes baseado no trabalho de R.

Fourer [FOU91].
Devido às várias interpretações de métodos de pontos interiores, alguns pesquisadores

procuraram unificar os vários trabalhos. Exemplos desse fato são os trabalhos de D.F. Shanno e

A. Bagchi ISHA9U e mais recentemente o trabalho de R.J. Vanderbei, A. Duarte e B. Yang

lvANe4l.
Shanno e Bagchi mostram que os métodos projetivo, afim, centros ou path-following,

são todos variantes do método de barreira logarítmica aplicados aos problemas primal, dual e

primal-dual. Mostram também que todos esses métodos de pontos interiores solucionam um

sistema de equações do tipo:

(Ro'n ')¡ = q

onde D é matriz diagonal e ( uma combinação linear de vetores de centralização e gradiente

escalado.

Vanderbei, Duarte e Yang fizeram uma comparação numérica e algorítmica entre alguns

métodos de pontos interiores, e dentre eles o método primal-dual.

Como observação, colocamos que o método primal-dual estudado nesta dissertação

entra na categoria de método path-followíng no trabalho de Vanderbei, Duarte e Yang. E mais,

que a classificação de método de escala-afim primal-dual é dado ao problema derivado do método

path-followizg tomando F = 0 como parâmetro de barreira.

Somente como uma citação, mencionamos que a convergência da sequência de iteração

dos algoritmos de pontos interiores primal-dual foi estudada por alguns pesquisadores como R.A.

Tapia, Y. Zhang e Y.Ye [TAP95], os quais mostram a convergência quadrática sob certas

condições.

Outros campos têm sido investigados em relação ao método primal-dual. Pesquisadores

como M. Kojima, N. Megiddo e S. Mizuno [KOJ93] e S. Mizuno lM,lZ94l, que publicaram

trabalhos sobre algoritmos de pontos interiores infactíveis primais-duais e sua complexidade

polinomial, outros que fizeram extensões a problemas quadráticos convexos[MoN89-2],
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problemas convexos, problemas de complementaridade não-linear e linear (estes rlltimos citados

em [KOJ93]), não deixam drlvidas que este tipo de método ainda reserva surpresas , bem como a

área de métodos de pontos interiores, cujo desenvolvimento e aprimoramento tende a se estender

por mais alguns anos até se estabilizar.

I

I

)
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