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Resumo 

Nesta dissertação, propomos um algoritmo dual para resolver o problema 
de roteamento de dados. Este problema pode ser formulado como um problema de 
multifluxo a critério convexo. 

Nosso algoritmo explora a decomposição por arcos do lagrangeano. 
No primeiro capitulo relembramos alguns conceitos, definições e proprieda-

des da teoria dos grafos. 
No segundo capitulo apresentamos dois métodos para a resolução de pro-

blemas de fluxo de custo mínimo com função linear. 
No terceiro capitulo apresentamos o método do particionamento e o método 

da decomposição pela atribuição do recurso, que são utilizados para resolver proble-
mas de multifluxo a critério linear. 

O quarto capitulo é dedicado a apresentação do método Dual para a re-
solução do problema de roteamento de dados, bem como a análise e apresentação 
dos resultados computacionais. 

Na última parte apresentamos a conclusão e perspectivas de trabalhos fu- 
turos. 



Abstract 

In this thesis we propose a dual method for optimal routing in packet-
switched network. The problem of finding optimal routes in a packet-switched net-
work cari be formulated as a nonlinear multicommodity flow problem, 

In the first part, we recall some concepts, definitions and properties of graph 
theory. 

In the second part we present two methods for solving the minimal cost 
network flow problem. 

In the third part is devoted to presentation of primal algorithms for solving 
the linear multicommodity network flow problem. 

The fourth part deals with optimal routing in packet-switched network. We 
present in this section a dual method for optimal routing. Experimental results are 
presented and analysed in this section. 

vi 



Introdução Geral 

O problema de fluxo em redes consiste em determinar a quantidade de 
produto (fluxo) que deve percorrer os arcos de uma rede de modo a otimizar uma 
função objetivo. 

Os problemas de redes tem suscitado muito interesse devido a quantidade 
de situações reais que podem ser modeladas como problemas de fluxo em redes e o 
que representa o melhoramento da gestão de grandes redes de serviço. 

Algumas das situações reais que podem ser modeladas como problemas de 
fluxo em redes são: serviços de abastecimento de água e esgoto, sistemas de dis-
tribuição e transporte de produtos, sistemas de distribuição de energia elétrica, 
problemas de roteamento, controle de tráfego de veículos, etc. [ASS-78], [JEN-80], 
[LAS-80]. 

Os primeiros trabalhos que surgiram nesta área são devidos a Dantzig 
[DAN-51], Bellman, Ford e Fulkerson [FOR-62]. 

Neste trabalho, propomos um algoritmo dual para resolver o problema de 
roteamento de dados. Nos últimos tempos surgiram vários algoritmos para resolver 
este problema. Bertsekas estudou os métodos primais do tipo Gradiente projetado ou 
Newton projetado (cf. [BER-83a]), ou do tipo desviamento de fluxo (cf.[BER-87]). 
Fratta também propôs um método do tipo desviamento de fluxo em [FRA-73]. Ro-
kafellar [ROC-84] e Stern [STE-77] estudaram métodos duais do tipo relaxament—
Nestes métodos o relaxamento é feito em cima de cada nó existente na rede. Lu-
vezutte [LUV-95] estudou um método primal de relaxamento para cada mensagem 
que circula pela rede. Authie estudou um método primal dual [AUT-87]. 

Nesta dissertação propomos um método dual para o roteamento de dados 
que explora a decomposição por arcos do lagrangeano. A minimização do lagrange-
ano é feita através de um método quasi-Newton e a função dual é maximizada por 
um método de Newton aproximado 

Esta dissertação está dividida em quatro capítulos, como se segue: 

No capitulo 1 apresentamos conceitos, definições e propriedades da teoria 
dos grafos, essenciais para a compreensão dos métodos que serão abordados nos 
capítulos seguintes. 
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No capítulo 2 apresentamos o modelo de fluxo em redes, bem como, dois 
.

métodos para resolução de problemas de fluxo de custo mínimo com função objetivo
linear. Os métodos apresentados são: o método dos arcos não conformes e o método
simplex para fluxo.

No capítulo 3 tratamos do problema de multifluxo e apresentamos dois

métodos para resolução deste problema com função objetivo linear: o método do
particionamento e o método da decomposigã,o pela atribuiEão do recurso.

No capítulo 4 expomos o problema de roteamento de dados numa rede

informática de comutação de packets e apiesentamos um método dual para resolver

este problema. O método aqui apresentado mostrou-se eficiente e tem a vantagem
de poder ser implementado numa máquina com memória distribuida. Apresentamos
também os resultados computacionais e a análise destes resultados.

Na última parte apresentamos a conclusão e perspectivas de trabalhos fu-
turos.

2



C o1-

Teoria dos Grafosl Alguns
Conceitosr Definições e
Propriedades

1.1 Introduçã.o

O modelo de grafos é uma ferramenta largamente utilizada para representar
problemas nas áreas de engenharia, física, química, etc. Esta grande utilizaçã,o ocorre
devido ao poder visual da sua representação e às suas propriedades específicas. O
exemplo mais clássico de utilização de grafos é a representação do problema de
fluxo em redes. A utilização de grafos na representação deste problema facilita
enormemente sua resolução devido às propriedades da teoria dos grafos. Com base

nestas propriedades foram desenvolvidos algoritmos específicos para os problemas
de rede. Tendo em vista que nos capítulos seguintes mostraremos alguns destes

algoritmos, apresentaremos a seguir alguns conceitos, definições e propriedades da
teoria dos grafos, necessárias para a boa compreensão dos algoritmos que virão
posteriormente.

L.2 Histónco

Na cidade prussiana de Köenigsberg existia um parque com sete pontes,
ligando duas ilhas ao continente (veja figura 1.1). Entre os moradores desta cidade
havia uma curiosidade, que consistia em saber se era possível percorrer, uma única
vez, todas as sete pontes da cidade.

Bm 1736, Buler, então morador de Köenigsberg, criou um modelo ma-

ulítap
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Figura 1.1: Pontes de Köenigsberg

temático para resolução deste problema (problema das pontes de Köenigsberg) e

apresentou sua solução num artigo intitulado " solutio problematis ad geometriam
situs pertinentis", que veio a ser o primeiro artigo sobre a teoria dos grafos.

Em 1847, Kirchoff utilizou grafos nos seus estudos de circuitos elétricos.
A partir daí, pouco a pouco, esta teoria começou a ser utilizada em áreas como:
química, economia, etc. Mas foi somente à partir de 1946, que a teoria dos grafos
teve um grande desenvolvimento. Isto ocorreu devido a sua forte aplicação em
problemas concretos de pesquisa operacional.

Em 1958, Berge com o livro intitulado "La théorie des graphes e ses appli-
cations", faz uma síntese de toda a teoria desenvolvida até então.

Com o advento do computador nos anos 60, q,s pesquisas, bem como as

aplicações na área da teoria dos grafos, aumentaram de maneira explosiva. Hoje, a
aplicação da teoria dos grafos em áreas de engenharia, química, física, etc. é enorme.

A
c

5345 Dc

1.3 Definições

Um grafo orientado I : lN, Al é formado por um conjunto "/\/ :
{L,2,.. . , ¡ú¡f} de nós, onde NN é o número de nós, e um conjunto "4 :
{otrorr...reNA} de arcos, cujos elementos a¿ € A são pares ordenados de nós e

N A é o número de arcos do grafo.

Graficamente, os nós podem ser representados por círculos e os arcos por
segmentos de retas. Um exemplo de grafo:

4



O,1

&2

Qg

A6

O,9

(Ito

sendo:

N : {1,,2r3r4r5, 6} e A : {at, a2¡a3¡Q4¡a5¡ Q6¡ ctr7,t a,s,,a,s, o,ß}

1úl{:6 e l[A: 10

Figura 1.2: Exemplo de grafo Ç

Como estamos considerando grafos orientados, podemos definir os arcos
da seguinte forma: chama-se nó origem, representado por O(j), o nó do qual o

arco o,¡ sai e chama-se nó destino, representado por D(i), o nó no qual o arco o,i

entra. Assim, pode-se representar o arco ø¡ pelo par ordenado a¡ - (O(i),,D(i)),
assumimos O(j) + D(j).

Um grafo orientado também pode ser descrito pela sua matriz de incidência
nôarco. A matriz de incidência nó arco de um grafo Ç : [N,"4] é uma matriz
A(N¡ú x NA) cujos elementos A¿¡ sã,o 0, +1, -1 e cada coluna de A corresponde a

um arco de Ç,, ou seja:

se o arco ø¡ sai do no ¿

se o arco øj entra no nó i
caso contrário

No exemplo da figura 1.2 a matriz de incidência nôarco associado ao grafo
é dada por:

b

:{-iA¿j

A1

1

-1
0

0

0

0

10aA2 A3 &4 A5 d6 0'7 CIg Ag

A

0

1

1

0

0

0

1

2

3

4

5

6

1

0

-1
0

0

0

0

I
I
0

0

0

0

0

0

I
I
0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

-1

0

0

0

0

I
I



Observe que a j-é,sima coluna da matriz A pode ser dada por; A(j) -
eo(¡) - eD(i),, onde e&, lc e {O(j), D(j)\, é a k-é,sim¿ coluna da matriz identidade,
de ordem NIÍ. Desta forma, na matriz do exemplo anterior, temos que A(1) -
eo("r) - eD("t) : er - e2. Então:

A(1) -

Abaixo apresentaremos algumas definições da teoria de grafo:

GRAFO PRÓPRIO: Um grafo Ç : [N,,..4] é chamado de próprio se possui no
mínimo dois nós e um arco, isto é, ¡fN > 2 e NA à 1. As figuras 1.3 e 1.4 abaixo,
exemplificam esta definição.

A1

tr¡

Figura 1.3: Exemplos de grafos próprios

A1

Figura 1.4: Exemplos de grafos que não são próprios

Neste trabalho, utilizaremos somente grafos próprios, entã,o para simplificar
a notação, quando nos referirmos a grafo, estará implícito que se trata de um grafo
próprio.

SUBGLAFO: Um grafo Ô : lÑÀl é chamado subgrafo de Ç,, quando Ñ c N .
AcA.

6

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0



A figura 1.5 abaixo nos fornece um subgrafo do grafo da figura L.2.

Ag A4

ato

A6

Figura 1.5: Subgra.fo do grafo Ç da figura 1'2

SUBGRAFO GERADO,R: Um grafo A é, u^subgrafo gerador quarìdo d é um sub-

grafo degeÑ:N,AcA.

A7

ato

As

Ag

Figura 1.6: Subgrafo gerador do grafo Ç da figura 1'2

CAMINHO: Seja P : {nt,,airrnzlQirr"',rtqlaiqtnq+t} uma sequência finita com

pelo menos um arco. Oriu, r"q,rerr.iu? denominada um caminho no grafo Ç, se seus

elementos ímpares são nós disiintos de Ç, seus elementos pares são arcos de Ç e para

qualquer urrå o¡, de P, temos a¡, Q {(n¿',n;+t),(nu+t''¿)}'

I



dgO,1

AgO,g

d6

P : {1, o,1r2, asr3, a6,,5, a¿, 4, asr6}

Figura 1.7: Exemplo de um caminho no grafo Ç da figura 1.2

CICLO: Dada uma sequência finita C : {ntrajrrn2,,ejrr...,,tuq,,diqrnqrr}, com pelo
menos dois arcos. Esta sequência é denominada um ciclo no grafo Ç,, se a sub-
sequência {rrrojr¡rù2¡djzr. . . ,no} é um caminho no grafo Ç,
ajo € {(nqrnq+),(no+t,rn)}, rùt : Tt.q¡1 e ah + dic. A figura 1.8 abaixo mos-
tra um ciclo no grafo da figura I.2

Ag

Q1

C : {I ¡ atr2¡ a5,,4, a7,,5, ø613, az, I}

Figura 1.8: Bxemplo de um ciclo no grafo Ç da figura 1.2

COACLO: Seja um conjunto de nós U, comU C Al'. Seja to+(t/) o conjunto de
arcos incidentes à U com origem em U e destino em ,^/ - U. Seja w- (U) o conjunto
de arcos incidentes à U com destino emU e origem em ¡/-[/. Chamamos de cociclo
de {/ o conjunto dos arcos ',1, de modo que 7 : w(U): u+(U) + u-(U).

û6
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GhAFO ,qCiCl'lCO: Urn grafo Ç é charrraÅo acíelieo se não conseguirrnos formar
ciclos com qualquer subsequência composta com elerrrentos de N e A.

dg

d3 ú7

ú6

Figura 1.9: Exemplo de grafo acíclico

GRAFO CONEXO: Um grafo I é conexo quando para todo par distinto de nós, i e

i e N, existe pelo menos um caminho, formado com elementos de ,,1/ e .r4, ligando
iaj.

Ag

A3 A4 A7

ato

Figura 1.10: Exemplo de grafo conexo

ÁnVOng (7): Árvore é um grafo conexo e acíclico, ou seja, para todo par de nós i
e j distintos de ,Â1, existe um único caminho ligando i u j.

úg
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A1

Ag

&to

û6

Figura 1.11: Exemplo de árvore

C}-ÁRV)BE: Dados um grafo Ç e urrra á¡vore T de Ç, coláwore é um subgrafo
de Ç, cujos nós são os mesmos de Ç e os arcos são todos os arcos de Ç que não
pertencem à árvore 7-

COMPRIMENTO DE UM CAMINHO OU ACLO: O comprimento de um caminho
ou ciclo é determinado pela quantidade de arcos que pertencem a este caminho ou
ciclo.

SE?UENCIA ORIENTADA (S(P)/: Uma sequência orientada, para qualquer ca-
minho (P) com comprimento q é definida da seguinte forma:

S¿(P) : +1 se ct,ji: (n¿,,n¿+t)

-1 se øji : (n¿+t,,n¿)

parai: {1,2,...,e}.
Esta definição vale também para ciclo (C). A figura 1.L2, a seguir, nos

fornece um exemplo de sequência orientada, no caso de um ciclo.

Para o ciclo C : {1, o,1r2ra5,...} du figura 1.12, escolhido o sentido horário
de orientação, a sequência orientada é dada por: ^9(C) : {1, 1, 1, -1, -1, -1}.

10



&5

€t1 Ag

ato

A6

C : {1,, a1r2,, asr4, asr6, o1o)5, a6r3, a2rI}

^s(c) - {1,1,1, -1, -1, -1}

Figura 1.12: Exemplo de sequência orientada

GRAU(g(i)lt O grau de um nó i é o número de arcos incidentes no nó (a'), isto é,
número de arcos que entram ou saem de um nó.

UO plw¿,1': Um nó de umaárvore, é ch".ma.do nó flnalquando este nó possuisomente
um arco incidente, isto é, o nó cujo grau g(i) é igual a 1.

Á,nVOnø GERADORA DE 9: Árvore geradora de Ç éa árvore que é um subgrafo
gerador do grafo Ç.

cl'1

A7

ato

A6

Figura 1.13: Exemplo de árvore geradora de Ç

A seguir apresentamos algumas das proposições da teoria dos grafo que são
necessárias ao desenvolvimento teórico do método simplex.

Proposição 1.3.1 Seja a sequência finita P : {nt,ajt,Tt2,airr. . .tnqsajq,nn¡1} um
caminho no grafo Ç e A a matriz de íncidência nó-arco. Entã,o:

1){
Ì

{1

1 Ì{
1

{-1
Ì
I

{
{

11



q

'í=l
Ð sÁPÌAØ;l: ¿ø+ - "nq*l

onde:
A(j¿) é a coluna da matriz A relatiua úo ar.co øj¿;
eni é, um uetor unitdrio que possui 1 na posiçã,o n¿ e zero nas demais posições.

Proposição 1.3.2 Seja C : {nt,,dirrfl2rdjrr...rTùqlctjntns+t} urn ciclo em Ç e A
o, matriz de incíilência nó-arco. Entã,o:

ls'çc¡e(r,) : o
i=l

Proposição 1.3.3 Para um grafo T : IN,, A], corn no rnínimo um nó, as segui,ntes
af,rmações sõ,o equiu alentes :

1.Téurnaáruore.

2. para todo par de nós distintos (p,t) d,e N, eúste um único caminho em T,
unindo p ü t.

3. T é conexo e possui o número de arcos igual ao número d,e nós menos urn.

4. T é acíclico e possui o número d,e arcos igual ao número de nós nzenos urn.

Proposição 1.3.4 Toda tíruore tem no mínimo dois nós finais.

Proposição 1.3.5 SejaT:[Af ,A] uma áruore com pelo menos d,ois nós, cujo nó
i é umnófi,nal deT ea,j o arco incid,ente emi. Retirand,o d,eT onóf,nali e o
arco aj, isto é, Ñ : N - {i} " A: A- {o¡}, entõ,oÌ :lÑ,À) A tamOém uma
áruore.

Proposição 1.3.6 Para todo grafo Ç, conl a corvespondente matriz d,e incidência
nó-arco A, eúste urna óruore T geradora de Ç, cujas colunas de A referentes aos
&T'cos de T, são linearmente independentes.

Proposição 1.3.7 Seja A urna matriz de incid,ência nó-arco de um grafo Ç conero
com NN nós. Então o posto de A é, igual a (¡ri¡r¡- 1).

I2



1.4 Conclusão

Neste capítulo fizemos uma breve apresentação de algumas deûni@es e prc'
posi@es da teoria dos gra,fos. Embora sejam cbnceitos clássicos que podem ser

encontrados em diversos livros da área, tais como: [GON-S4]' [SAK-84]' [BER-83],
[52\4/-86], achamos necessária.esta apresentação para melhor compreensão dos tê
picos que serão apresentados nos demais capítulos.
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Capítulo 2

Problernas de Fluxo em Redes
corn F\rnção Objetivo Linear

2.L Introdução

A noção de fluxo em um grafo está historicamente ligada ao cálculo de
corrente elétrica contínua em uma rede. Com o passar dos anos os problemas de
fluxo foram aplicados a outros problemas tais como: transporte, controle de estoque,
redes de comunicação, tráfego de veículos, etc.

Neste capítulo apresentaremos o modelo de Fluxo em Redes, bem como os

principais tipos de problemas de rede encontrados na literatura.

A seguir, são apresentados os dois métodos mais utilizados na resolução
do problema de fluxo de custo mínimo linear: o método dos arcos não conformes
("out-of-kilter") e o método simplex para fluxo.

2.2 Modelo de Fluxo em Redes

Uma rede pode ser modelada como um grafo direcionado, cujos arcos podem
ser interpretados como um meio para o transporte de produtos (estradas, fios, dutos,
etc.) e os nós podem ser vistos como pontos terminais conectados pelos arcos.

O problema de fluxo em redes consiste em determinar a quantidade de fluxo
(produto) que deve percorrer os arcos da rede de modo a otimizar uma função obje.
tivo. Bsta função objetivo visa a obtenção de um fluxo máximo, um fluxo compatível
ou fluxo de custo mínimo. Seja qual for a função objetivo a ser considerada podemos
fazer com que estes problemas recaiam no caso mais clássico que é o Problema de
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Fluxo de Custo Mínimo (PFCM), veja por exemplo [GON-84], [SAK-82], [SAI(-84].
O PFCM consiste em descobrir como encaminhar um fluxo entre dois pontos de
modo que o custo seja mínimo. Ele pode ser escrito do seguinte modo:

min
s.ÍL; PFCM

cß

Ar -bAlr1u

onde:

cj : custo unitário do fluxo que percorre o arco ø¡f

øj : quantidade de fluxo que passa pelo arco ø¡;

u¡ : fluxo máximo permitido ou capacidade do atco øj;

å¿ : demanda do nó i.

Se

o b¿ ) 0, o nó i é denominado nó fonte;

r ô¿ ( 0, o nó i é denominado nó sumidouro;

o ô¿ :0, o nó i é denominado nó de passagem

A: matÅz de incidência nó-arco

Observe neste problema que para cada nó da rede nós temos uma restrição
de conservação de fl.uxo, isto é, a quantidade de fluxo que chega ao nó deve ser igual
a que sai, e a cada arco da rede está associado uma variável x¡.

2.3 Os Tipos de Problemas

Os principais problemas de fluxo encontrados na literatura são:

L. Problema d,o co,minho mínirno:

Os problemas de caminho estão entre os problemas mais antigos da teoria
dos grafos. Desde a antiguidade existem problemas tais como o problema
da travessia do lobo, do cabrito e do repolho num pequeno barco. Neste
problema o barqueiro só pode transportar um de cada vez e deve evitar que
na sua ausência o lobo coma o cabrito ou que o cabrito coma o repolho.
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Entre os problemas de caminho, o problema do caminho mínimo é um dos
mais típicos.

SejaÇ - IN,"4] uma rede cujos arcos øj possuem comprimento d,¡. O problema
do caminho mínimo consiste em encontrar qual o caminho P que liga o nó k
ao nó m de modo que o comprimento total do caminho:

te): D ¿¡
a¡€P

seja mínimo.

2. Problema do fluao máúmo:

Neste problema a capacidade do arco é o único parâmetro relevante. Uma
vez indicados os nós fonte e sumidouro, o problema consiste em encontrar o
fluxo máximo que pode circular na rede com entrada no nó fonte e saída no
nó sumidouro. Neste problema todas as demandas são iguais a zeto e todos os
arcos tem custo zeto) exceto o arco que liga o nó fonte ao nó sumidouro que
possui custo unitário.

3. Problema d,e transporte:

É o* problema onde a rede possui somente nós fonte e sumidouro, portanto,
este tipo de problema não possui nós de passagem. Consequentemente, os nós
podem ser particionados em dois conjuntos distintos, N1 e N2, de modo que,
todos os arcos tem origem em um nó que pertence ao conjunto N1 e destino
em um nó que pertence ao conjunto Nz, ou seja, o grafo representativo da rede
é um grafo bipartido.

Neste tipo de problema os arcos tem capacidade infinita e as demandas são
todas diferentes de zero (b¿ * 0, para i e N) 

" t[T ó¡ : 0.

4. Problema de transporte generalizado (Transshipment Problem):

No problema de transporte, os nós do grafo ou são nós fonte ou são nós sumi-
douro, isto é, o grafo é bipartido. Aqui o gra,fo nã,o é bipartido e existem nós
que nã,o são nem fonte nem sumidouro, são apenas nós de passagem. Todos os
demais parâmetros do problema são idênticos ao problema de transporte, por
este motivo ele é considerado como o caso geral do problema.de transporte.

5. Problema, d,e d,esignaçã,o:

Este problema é um caso particular do problema de transporte onde o número
de nós fonte é igual ao número de nós sumidouro (N, : Nz) . todas as
demandas b; (i e,,1/) são iguais a 1 ou -1.
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Este problema também pode ser visto como o problema de um "matchingt' de.
cardinalidade,,l[num grafo bipartido, veja por exemplo [GoN-s4], pá,,g l5T.
Um exemplo típico deste problema é a designação de n tarefas à rz máquinas.
E suposto conhecido o custo c;,¡ de se executar a tarefa ú¡ pela máquina rn¡.
Se a tarefa t¿ não puder ser executada pela máquina rtu¡1o custo c¿; é infinito.
Procura-se então a designação que conduz ao menor custo total.

Os problemas de fluxo em redes tem sido objeto de estudo devido a sua
grande aplicação prática. Existem na literatura algoritmos específicos para resolver
tais problemas. Estes algoritmos procuram explorar as particularidades próprias
de cada caso. Como exemplo, podemos citar o PFCM com função objetivo linear.
Este problema pode ser resolvido através de qualquer método de programação li-
near. Entretanto' por se tratar de um modelo de gra,fo, a matriz de restrições do
PFCM possui características especiais: é totalmente unimodular e em cada coluna
ela apresenta só dois elementos não nulos. Estas particularidades permitiram o de.
senvolvimento de uma especialização do algoritmo simplex para redes que agiliza o
processo de resolução e resolve problemas de grande dimensão.

6. Problernas de multifluro:

Quando numa rede, circulam vários fluxos (produtos) independentes, justa-
postos, mas não misturáveis, temos o chamado problema de multifluxo ou
multiproduto. O problema de multifluxo constitue um modelo natural para
as redes de comunicação, como por exemplo: redes telefônicas ou de compu-
tadores. Evidentemente que o algoritmo geral da programação linear pode ser
utilizado para resolver este problema. Contudo se for levado em consideração
as estruturas particulares de cada problema, pode-se chegar a algoritmos mais
simples de se implementar.

Na literatura existem dois métodos principais que tratam do problema de
multifluxo: o método do particionamento e o método da decomposição. Estes
métodos serão apresentados no capítulo B.

2-4 os Principais Métodos de Resolução do pFCM

Na literatura os dois métodos mais utilizados para resolver os problemas
de fluxo em redes com custo mínimo são: o método simplex para fluxo e o método
dos arcos não conformes, que é mais conhecido pelo seu nome inglês "out-of-kilter".

Historicamente ([BLA-7?], PEN-S0]), experimentos realizados entre 1g60 e
1974, mostram que no caso do problema de transporte generalizado (transshipment
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problem), o método "out-of-kiltef' é superior ao método simplex [BAR-74]. Con-
tudo, em 1970, Glover et al. [GLO-74] desenvolveram um algoritmo primal simplex
que é mais rápido que o algoritmo "out-of-kilter", sendo 30% mais rápido no caso do
transporte generalizado e 40% no caso do transporte. Em 1977, Blandey, Brown e
Graves desenvolveram um código em FORTRAN utilizando o método simplex, para
resolver problemas de transporte de grande porte, que se mostrou bastante eficiente
IBLA-771.

Faremos a seguir, uma breve descrição destes dois métodos. Para um estudo
mais aprofundado veja, por exemplo: [KEN-80], IBAZ-771e [JEN-80].

2.4.L Método dos Arcos Não Conformes (Out-of-Kilter)

O método dos arcos não conformes foi apresentado por Delbert Fulkerson
em 1961 [JEN-80]. Este é o único método encontrado na literatura da programação
matemática que foi desenvolvido especialmente para resolver problemas de fluxo em
rede com função objetivo linear.

A principal característica deste método é que ele possui duas fases simétri-
cas: a fase primal e a fase dual. E sua principal vantagem é não necessitar de uma
solução básica factível inicial. Basta que a solução seja somente factível.

Formulação Matemática

Como já vimos, a formulação matemática do PFCM é dada por:

PFCM
mln
s.a.

CT

Ar -b01r1u

onde:

A : matriz de incidência nó-arco;
ÐHó¿:0.

Bntão podemos escrever o dual do problema acima, como se segue

mln
s.a.

pu - TTb

rA-H,*À-c
0

0

irrestrito

PR ¡t)
À>
7ré
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onde:

zr : variável dual associada à restrição Ax:6 do.problema primal;
) : variável dual associada à restrição r ) 0 do problema primal;
¡t : vaúá,vel dual associada à restrição r 1u do problema primal.

Nem todos os problemas de fluxo apresentam . XIT b¿ : 0, neste casos
deve-se acrescentar dois novos nós à rede, denominados, respectivamente, de onó

fonte" e ttnó sumidouro". Deve-se também acrescentar novos arcos a rede, de'acordo
com a seguinte regra:

para todo no i e N

o se 6¿ ) 0, adiciona-se um arco com origem no nó fonte e destino no nó i,

o se ô¿ < 0, adiciona-se um arco com origem no nó i e destino no nó sumidouro.

Cada um desses novos arcos possui custo nulo e limitante superior igual à
demanda em módulo (: ló¿l). Por último, acrescenta-se um arco com origem no nó
sumidouro e destino no nó fonte. Este arco possui limite superior igual a infinito.
Os novos nós possuem demanda igual a zero) ou seja, a quantidade de fluxo que
entra do nó fonte deve ser igual ao que sai do nó sumidouro.

Condições de Otimalidade

Se ø satisfaz as condições de otimalidade de Kuhn-Tucker IBAZ-77|, então
ø é solução ótima do problema estudado. As condições de Kuhn-Tucker são apre.
sentadas abaixo:

Ax:b
TtoU) - ltD(j) - c¡ - ¡t¡ - À¡
(*¡ - u¡)p¡ :0
æ¡À¡ - 0

u;)0.)')0tJ-tJ-

01n1u
para todo a¡ €. A
para todo a¡ € A
para todo a¡ e A
para todo a¡ Ç A

2.r)
2.2)
2.3)
2.4)
2.5)

(

(
(
(

(

Das afirmações acima, temos que:

o (2.1) garante a factibilidade no primal,

o (2.2) e (2.5) garantem a factibilidade do dual,

o (2.3) e Q.a) representam as folgas complementares.

Seja a¡ um arco qualquer, tal que, a¡ €. A e seja cj :'ro(j) - ltD(j) - cj.
Analisemos os três casos abaixo:
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1. Seja "j: ltj - )¡ < 0

De (2.5) temos que À¡ ) 0, portanto, só existem duas possibilidades para À:

o ou À¡ : 0. Pela equação (2.5) temos que þ¡ ) 0, e isto nos leva a c¡ ) 0.
Mas pela hipótese inicial c¡ 10,logo À¡ 10.

r ou l¡ > 0. Então pela equação (2.4), podemos afirmar eue ø¡ - 0.
Podemos então concluir que: se c¡ 1A, então ti :0.

2. Sejaci:lti-À¡>0
Pela equação (2.5) temos qtre pi > 0. Analisemos então as duas possibilidades
pata p,¡:

o se p¡ : Q. Como À¡ > 0 (pela equação (2.5)) teremos que õ; ( 0,
contradizendo assim a hipótese inicial de que 

"¡ 
> 0. Logo p¡ 10.

. se pj ) 0. Pela equação (2.3) temos que ri - uj: 0, logo ri : uj
Podemos então concluir que: se 

"¡ > 0 então ï j : uj

3. Considerando cj: lti - À¡ :0
Neste caso, p¡ - ), : 0 satisfaz as equações (2.2), (2.3), (2.\ e (2.5). Pode-se
então concluir que se: cj :0, então 0 1 r¡ 1 u¡

Portanto, temos as seguintes condições de otimalidade:

Ar:b

e paJa um arco dj

(2.6)

(2.7)

Se o par (r,n) satisfaz (2.6) e (2.7), então ø é ótimo para o PFCM. Gos-
tarimos de lembrar que os valores de n estão relacionados aos nós e os valores de r
aos arcos da rede.

Estratégia Básica

Se o¡ € .4 satisfaz (2.7), então dizemos que dj é conforme, caso contrário,
a¡ é chamado não conforme. Define-se número conforme, como sendo a menor al-
teração do fluxo (quantidade de fluxo) necessário para mudar um arco do estágio
não conforme para o estágio conforme. Estes valores são apresentados na tabela 2.1.
Observando a tabela 2.1 pode-se notar que os números conformes sã,o todos não ne-
gativos. Representa-se o número conforme. associado ao arco o,¡, pot K¡. O número
conforme da solução (*,n) do problema PFCM é dado por l" ç¡K¡. Quando os

quando ïi :'ttric;)0
quandoQlæ,.1u¡c; :0
quando rj:0c; <0
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números conforme são todos nulos, significa que resolvemos o PFCM. As estratégias
básicas do algoritmo out-of-kilter são:

1. O número conforme de um arco nunca aumenta;

2. A cada iteração o número conforme de pelo menos um arco é reduzido.

Tabela 2.1: Os números conformes (K) para cada estágio

ui-ï;00gi :0
ui-ûi0û;0<æ1<u¡

00friæi:ui
õ;)0õ¡:0õ;(0

Como já dissemos, o algoritmo out-of-kilter consiste de duas fases. A fase
primal altera o fluxo nos arcos e a fase dual altera as variáveis duais referentes ao
custo. O objetivo destas fases é reduzir o número conforme. O algoritmo é iterativo
entre as duas fases, primal e dual até que:

Do¡eAK¡ - 0

os passos principais do algoritmo out-of-kilter, são descritos a seguir:

1. Iniciar com uma solução factível para o primal (ø) e para o dual (er). Identificar
se existem arcos nã,o conformes e calcular os números conformes para os arcos
de A.

2. Se a rede possuir pelo menos um arco não conforme, executar a fase primal do
algoritmo. Durante esta fase um arco não conforme é selecionado. Este arco
juntamente com os outros arcos da rede formam um ciclo. Tenta-se alterar o
fluxo neste ciclo de modo que o novo fluxo não piore o número conforme de
nenhum arco e melhore o número conforme de pelo menos um arco da rede.
Se nenhum ciclo, que satisfaz as condições acima, for encontrado, vá para o
passo 3.

3. Executar a fase dual do algoritmo. Durante esta fase alterar os valores dos
potenciais dos nós, de modo que os novos valores de c¡ não piore nenhum
número conforme, e melhore pelo menos um número conforme. Retornar ao
passo 2.
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4. Repetir iterativamente os passos I e 2 atê não existir mais nenhum número
não conforme, terminando com a soluçã,o ótima. Se não for possível diminuir
os números conformes, conclui-se que não existe solução ótima.

Fase Primal

Nesta fase, tenta-se melhorar os números conformes alterando o fluxo nos
arcos e mantendo os valores de zr constante. Para manter a factibilidade da solução,
altera-se somente o fluxo dos arcos que pertencem a um ciclo. Deste modo, mantem-
se a equação de conservação de fluxo na rede.

Seja C:{nrrajrrn2)aj2r...rflqraj,,nn+t} um ciclo emç:lNr,4] e o con-
junto S(C) representando uma sequência orientada correspondente ao ciclo C. Pela
proposição 1.3.2 temos que:

n

Seja o vetor g definido como a seguir:

I.9,(c)a(ru) : o
i=l

se existe um då : aj, e a¡, € C
caso contrário

k : {I,2,..., NA}Uk:
S¡(r)
0

Com g definido da forma acima, podemos afirmar que: Ag - 0.

Seja ø um conjunto de fluxo qualquer tal que, Ar: ô. E seja um novo fl.uxo
î: r * Ay, com A ) 0 e constante. Podemos então escrever:

Aã-A(r+Ly)

Aã:Ax*AL,y
(como A é constante)

+Aû:Ar-lLAy
eAy-0

+ Aã: Ar: b

portanto,
Aî:b

Podemos concluir que â é factível. Para A > 0, dizemos que o fluxo no ciclo
aumenta de um valor A.
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Seja [¡ o número conforme para o,k com fluxo æ¡, e Ê,¡ o número conforme
para øå com fluxo ãn, A fase primal consiste em achar um ciclo C comcorrenpon-
dente y, taI que, para ã : æ * Ly, K* < K¡, pata todo ø¡ " Ê^ 1K* pa,ra no
mínimo um a,rco ør?o. Em outras palawas, deseja-se um ciclo, que no incremento
do fluxo dos arcos que pertencem a este, não aumente nenhum oú*"ro conforme e
diminua no mínimo um número conforme.

Entre os arcos não conformes, seleciona-se um arco (ø"), com õ" > 0.
Determina-se o ciclo formado pela adição de (ø") à ¡írvore T:ÍNr,,Al, com.raiz
em O(s).

A árvore T é construída do seguinte modo: o nó ¿' irá pertencer a T, se
é possível promover um incremento no fluxo no único ca,rrinho, em T, que liga
i' a O(s). Se D(s) € T, os nós i encontrados anteriormente, formarão o rínico
caminho, em T, unindo D(s) a o(") . Com a inclusão de ø" em T o ciclo está
formado.

se ð" < 0 então T seú" radicada em D(s) e o processo se repete.

Alg.2.1 Fase Primal

l. Inicializaçõ,o: Faça o conjunto ,Â - vazio.

Seja ø" um arco não conforme. Se õ" ( 0
então inclua o nó D(s) no conjunto ,Â7,^irto ê ñ+{D(s)}.
Senão inclua o nó O(s) "* .Û, isto é, ffe{O(s)l 

" 
f"à. 

-Aoþ):r" 
- ,".

2. Detenninøçã,o dos arcos candidatos a áruore: Seja

úr: {a¡ : a¡ * a",c¡ 20,îi 1uj,O(j) É ñ . DØ e ñ}

ou

1Þz : {a¡ z a¡ # a",c¡ 50,,ûi ) ui,O(j) e ñ e D(j) ç N}

S" {út U rþz} - vazio, então fim, e não existe ciclo.

Senão vá ao passo 3

3. Adiçã,o de um, nouo úrco à druore: Selecionar ø* € {thu úz}.
Se ø¡ € th,, então calcule A(o(o)) <- min[A1o &)),,uk - ,r).
Se ø¡ € rþ2, então calcule A(rtoD <- min[A1oi*ii, r*]
Faça ,,1/ <- Ñ u {O(k), D(k)t 

" 
À + "Au {on}.

Se {O(s), r(r)} C Ñ, vá ao passo 4. Senão, vá ao passo 2.
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4. Atualizaçã,o do fl,uroz Se c" ( 0, então aumente o fluxo no ciclo de Ae1"¡, isto
érâ - c*Ao("). Senão, aumente o fluxo no ciclo por A¿1r¡, ã:x aAotd

Fase Dual
Nesta fase deseja-se reduzir o número conforme da solução encontrada na

fase primal, isto é, diminuir o valor de Do¡e¡ Ki, u partir de um fluxo fixo r e

ajustando as variáveis duais. Para tanto, determina-se o decréscimo das variáveis
duais associadas aos nós da árvore encontrada na fase primal, de forma que não se

aumente nenhum número conforme e se diminua pelo menos um número conforme.

Seja 7 - [Ñ,uâ,] a árvore encontrada na fase primal. Na fase dual tenta-se
reduzir cada variável dual associada a um nó que pertence..Û, po, uma quantidade
0 ) 0, onde d deverá ser determinado pelo método apresentado a seguir.

Seja 7 -lÑ,,4] e seja um arco a, e À. Calcule froþ):roþ)-0 efrpç¡:
rtDt) - d. Então os novos valores dos custos relativos serão:

cr : ro(r) - TDþ) - cr- -'tto(r) - 1tD(r) - c,

Observe que os custos relativos não se alteram, portanto os números con-
formes dos arcos que pertencem a T nãn se alteram. Somente serão alterados os

números conformes dos arcos que pertencem ao cociclo de ,,V, ou seja, os arcos
que possuem origem (ou destino) no conjunto yV e destino (ou origem) no conjunto
N-ñ.

As mudanças permitidas para um arco øj que possui D(j) e Ñ e OU) e
Al'-Ñ é mostradanatabela(2.2) eparaos arcos com O(j) eÑ e OU) eN -Ñ
é mostrada na tabela ( 2.3)

Tabela 2.22 Decréscimo possível em rD$):

-c;ûi :0
-cio<x;<u;

oooo-ciri:ui
õ¡<o õ;)0õ¡ :0
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Tabela 2.3: Decréscimo possível em n¿6¡:

ooooæi :0 ci
01æ;1u; ci
:Di: Ui ci

õ¡(0 õ;)0õ;=0

Ã19.2.2 Fase Dual

L. Deter"minaçã,o do arco incidente ernT. Seja:

út = {ø¡' D(j) e Ñ,o(i) ç Ñ,, ."j < 0}

ou

úz: {a¡ | D(j) É Ñ,OU) e .¡V e cr. > 0}

2. Determinaçõ.o d,a carga móúma perrnitid,a:

t : ,,9,?rrr{leil}

3. Redução d,s,s uarió,ueis iluais; r¿ 1- ît; - d para todo i e ,Â/.

Alg.2.3 Out-of-Kilter

I. Inicializaçã,o: Seja ø um conjunto factível de fluxo, ou seja, Aæ : ô para
0 ( ø ( u e 7r um vetor das variáveis duais.

2. Arco nã,o confortne: Encontrar um arco não conforme ø".

Se não houver mais nenhum arco não conforme, terminar com ø como ótimo.

3. Fase Primal: Executar o algoritmo (2.I), se terminar com a conclusão que não

existe ciclo, vá para o passo 4. Senão retornar ao passo 2.

4. Fase Dual: Executar o algoritmo (2.2), utilizando a árvore encontrada no passo

3. Se a" é não conforme, retornar ao passo 3. Senão retornar ao passo 2.
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2.4.2 Método Primal SimPlex

ComafinalidadedemelhorapresentarSepe¡ializaçãadométodoprimal
simplex para fluxo, mostraremos os ;il"r gerais do método primal simplex para

programação linear' 
rogramação linear pode ser

Gostaríamos de lembrar qlre o problema de p:

formulado do seguinte modo:

IIun
s.a.

cr
An:b
O1n1u

ondeAéumamatrizrnxn)ceuvetorescoln.ncomponentescadaeb
vetor com rn "o*nîo*ao, 

sendo rn < n e posto de A igual a rn'

Alg.2.4 Método Primal SimPlex

Considere a partição da matriz A = lB'N]' onde B é uma matriz básica

N uma matriz não básica'

|.Iniciali,zøçã,ozEncontrarumsoluçãobásicafactívelinicial:x-|rB,xN|.

2- Custos Relo'ti'uas"Calcula¡ os custos relativos: { - cB B-lN

Escolher uma variável não básica que satisfaça:

ú = {i ; *y :0 e (cN - cB B-'N) < 0}

ou

,þ": {i " 
*! -- u¡ e (cN - cB B-r N) > o}

S" ú, l rþz :Ø, então * = l*B 'tNl 
é a solução ótima - FIM'

Senão,selecionarumcandidatokparaentrarnabase'ondekeþhU'þz\'
Encontrar o valor de ð:

6: t
1

1

sek€úr
se k €. tþz

I

I

L

t
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I

3. Cólculo do bloqueí,o: Calcular a direção de descida y : B-rV(lc), onde ¡f(k).
é a coluna de N relatir¿a ao candidato å.

Determinar o maior decréscimo (A) que pode ocorrer nas r¡ariáveis básicas, de
modo a manter a factibilidade:

(# ìAr{-üf$tm,*.1, i = r,"' ¡ffi

e

A"{- min- 
s¿6<o lv¡ rñ j:1r...)rn

e

A<- min {L1rA,2ru¡}

4. Atualízøçã,o: Atualizar os valores de n.

x{:øf;+aó
e

îB:æB+y',.6y
Se A: u/c, retornar ao passo 2.

5. Piuô: Seja:

,þs:U:yj6>0eørB--0]

e

,þn: {j : y¡60 e xf - O¡

Selecionar qualquer I e ,þ" ñ ún. Na base, trocar B(/) com ¡r(k) e retorne ao
passo 2.
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onde:

2.4.3 Método Primal Simplex para Fluxo em Redes

O método primal simplex para fluxo em redes é uma especialização do
método primal simplex, desenvolvido por George Dantzig, para Programação Linear.
O simplex para fluxo procura aproveitar as ca¡acterísticas especÍficas do problema
de redes.

Uma das características que permite implementar algoritmos eficientes é que
a matriz básica pode ser rearranjada através de permutaÉes de linhas e colunas,
em uma matriz triangular inferior. Esta transformação simplifica muito os'cálculos
dos custos relativos, as atualizações das variáveis duais e a atualização da matriz
b¡ísica do algoritmo simplex para fluxo.

Outra importante propriedade é que a matttz A é totalmente unimodular,
ou seja, o determinante de todas as submatrizes quadradas tem sempre valor -1,
0 ou 1. Esta propriedade garante gue: se o PFCM possui solu$,o ótima, ela será
sempre inteira IB AZ-77].

Formulação Matemática
Da teoria de Programação Linear temos, por definição, que a matriz de

restrições A deve ter o posto completo. Já a proposição 1.3.7 do capítulo 1, afirma
que em um PFCM, o posto de A é igual ao número de linhas menos l. Então,
para podermos aplicar o método simplex, é necessário obter uma matriz A deposto
completo. Existem dois modos de conseguir isto:

1. Retirar uma linha da matÅz A. A retirada desta linha significa retirar da
árvore básica um nó final.

2. Adicionar à matriz A trma coluna linearmente independente, ou seja, acres-
centar uma arco a," à rede (variável de folga). Para não alterar a solução do
problema inicial esta nova variável possui limite superior e custo iguais a zero.

Escolhendo o segundo modo; a formulação do problema de fluxo fica:

min
s.a.

cfr

Ar*errr-b
01n1u
0(ør(0

NP

r : é qualquer número inteiro, menor ou igual ao número de nós (¡r¡r);
e' : é o vetor unitário, com 1 na posição r ezeto nas demais posições;
ør : representa a quantidade de fluxo que deve percorrer o arco artificial ø,.
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Como o fluxo eme,r é restrito a ser nulo, qualquer solução ótima do problema.
NP é um ótimo para o problema inicial PFCM.

O grafo associado a NP chama-se grafo enraizado, o arco ø" chama-se arco
raiz e r é o nóraiz. Se r, # Aronde r" é o fluxo que deve percorrer o arco ø", dizemos
que a árvore está desbalanceada e este arco funciona como escoador ou injetor da
rede e o problema inicial não possui solução ótima factível. Graficamente, indica-se
o arco raiz com uma seta incidindo no nó raiz.

Como já foi mencionado anteriormente, a matriz básica pode ser trans-
formada em uma matriz triangular inferior. A proposição abaixo confirma esta
propriedade:

Proposiçáo 2.4.1 Seja A uma matriz de i.nci.d,êncía nó-arco d,e um grafo conero
e enraizad,o Ç, com nó raiz r. Se B é uma base de lAl"'1, então B é uma matriz
triangular inferior.

Especialização do Método Simplex para Fluxo
Como a matriz básica B, do problema de fluxo em redes, possui uma estru-

tura especial (triangular inferior), apresentaremos a especializaçáo do simplex para
fluxo, levando em conta este fato.

No passo 2 do algoritmo simplex apresentado, os custos relativos são cal-
culados do seguinte modo: 

"N - "B 
g-r ¡¡. Seja zr - å B-r, onde zr é o vetor

das variáveis duais, também chamado de potencial dos nós. Se r : cB B-1, então
podemos escrever nB : cB.

Como cada coluna da matriz B, corresponde a um arco a,j) é composta de
1 na posição referente ao nó O(j) e -1 na posição referente ao nó D(j), então se
multiplicarmos o vetor n,, por uma coluna de B obtemos:

ToU) - TDU): cj

O vetor r pode, então, ser calculado através da resoluEão de um sistema
linear triangular por substituição traseira (em inglês "backword"). Para tanto, basta
fazet rr: 0, onde r corresponde ao nó raiz, e tem-se:

7fr

ToCi\ - TDul para todo a¡ € Tn

:0
:c¡

onde Ts é a árvore formada pelos arcos que pertencem à matriz básica B.

Observação: um exemplo de algoritmo para o cálculo dos valores de zr pode
ser encontrado em [I{EN-S0].
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Seja N(j) a j-ésirna coluna da matriz N e c¡ - rV(j) o j-ésimo termo de.
cN - rN. Temos que:

7rN(j)-no(j)-roe)

então,

c¡ - n N(j) : .i - rto(Ð + 4tD(j')

Como estamos considerando um problema de fluxo com custo mínimo de-
vemos escolher um arco a&; entre os arcos aj que pertençam a co-árvore, ou seja,
que pertençam a matriz não básica l/; para entrar na base. Então o arco ak : ej
deve satisfazer:

th : {a¡ : nf; :0 e (a'¿1¡¡ - rD$) - c¡) > 0}

ou

úz: {a¡ : xf : u¡ e (ns¡¡ - îD(j) - cj) < 0}

Escolhendo um ak¡ (trk e {rþrUtþr}; define-se:

d+-

como sendo a orientação do arco que entra na base. á será utilizado para determinar
o arco que sai da base (cálculo do bloqueio).

Um outro modo para calcular o valor de ë B-r N é:

_ S"ja B uma matriz básica e a correspondente árvore básica ft. Considere
cB B-r Nli) o i,-ésimo componente de cB B-tÑ " faça y : B-t N(i).

Pode-se reescrever N(i) em função das colunas de A, isto é: ¡ú(i) - A(k),
onde k corresponde a k-ésimø coluna de Ae ao arco ø¡. Então A: n-r,q.(*).

Assim, para calcular cBB-rN basta calcular Py: PB-rA(k), onde ø¡ é
o arco associado a coluna k e a¡ ê Ts. Contudo para de calcular o valor de y não
é necessário calcular B-1. Uma vez qlue B é uma matúz triangular pode-se obter y
facilmente resolvendo o sistema:

BY: A(k)
By-eo(k)-eD(k) (2.r)

1

1

se ar € rþt

se a¡ Q rþ2
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Seja agora, P: {nrrojr¡rù2¡dizr...rftqra¡orne+r} o único caminho emTat
ligando O(k) a D(k).Pela proposição 1.3.1, temos que:

q

I sr(P)¿(ri) : eo(k) - eÐ(k)
i=l

Substituindo na equação 2.1, temos:

q

+By - t s;(P)A(j;)
i=1

Seja .9(P) uma sequência orientada do caminho P com g elementot (q <
N¡f). Definese um vetor S'(P) do seguinte modo:

se q - .f[N então S'(P) - 5(P);

se s ( .rrú enrão { ü[Ëì 
= 
f'(") i?],ii:,:,ir,

Podemos então fazer

q

By : t Sí(P)B(i)
d=1

+BY : BS'(P)

1Y: S'(P)

assim, pode-se definir y do seguinte modo:

By -- !sr(r)aUr)
i=1

IVN

Se eXiste um ørc : aj; corrr a¡, €. P
caso contrárioAk:

s;(P)
0

para k : {1,2r...,¡ú¡f}
A especializaçã.o do cálculo do bloqueio fica:

Ar{- 
",pBr{"i,' 

*}

Lz+_ 
-#Ä=r{" i; - nit',æ}
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e

A+- min {L4,L,2,u¡,}

Apresentamos a seguir o algoritmo do Método Primal Simplex para F1uxo.

Alg.2.5 Simplex para Fluxo

l. Ini,ci'ali,zaçã,o: Seja [xBlnN] uma solução básica factível e Ts :uma áwore de Ç
com n'o ratz r
Cálculo dos valores de zr:

Îfr:0
roØ\- 1tD(jL : ci para a¡ e. Ts

2. Cálculo d,os custos relatiuosz Considerar:

,Þ, : {a¡ : xf :0 e (nq¡¡ - ltD$) - "¡) 
> 0}

ou

tþz: {a¡ : xf; : u¡ e (nsç¡ - qtD(j) - "¡) 
< 0}

S" {út U tþz} - Ø, terminar com s : lxBlxN] ótimo - FIM. Senão, selecionar
lrrrì d¿ € {rþ, u tþz} e definir:

d+-

3. Cálculo do bloqueio : Seja P : {nr,djrrfl2rairr...rnqrajornq+t}, represen-
tando o caminho em Tn, unindo O(k) a D(k). Calcular a sequência de ori-
entação ^9(P) e o valor do bloqueio A usando:

ar<- 
",þþr{ri,,*}

Lz+- _"iåþ{" i, - ri,,æ}

1

1

se a¡ e tþ1

se ax € tþz

e

A<-min{A u Á,.z, ux}
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4. Atualização d,o fluro: Calcular ï¡1-r¡ + Ad e rji<-ri. _ L6Si(p), para todo
a¡, € P.

Se A: uÈ, retornar ao passo 2.

5. Atualização dø áruore: Considerar:

Itz: {a¡, i t j, :0, onde ,9¿(P) : d}

ou

{r+: {a¡ i rj, :u¡,, onde - Sr(P) : ó}

Selecionar vm am e {rþ" u ,þ¿]r. Trocar a,m pot ak na árvore. Atualizar as
variáveis duais (n) e retornar ao passo 2.

Solução Inicial
Encontrar uma solução básica inicial nem sempre é uma tarefa trivial, de.

vido às restrições de capacidade. Existem várias técnicas na literatura para solu-
cionar este problema, [BAZ-77] e [JEN-SO]. A seguir apresentamos uma técnica
equivalente ao método do M-grande da programação Linear:

Bsta técnica consiste em acrescentar à rede um nó artificial (0) e vários
arcos de acordo com as seguintes regras:

o se å¿ ) 0 então acrescenta-se o arco (i,0)

o se ô¿ ( 0 então acrescenta-se o arco (0, i)
o se ó¿ : 0 nã,o há necessidade de acrescentar um arco artificial.

O fluxo inicial factível é: æ1t,o¡ : b¿ e rp,¡ : _b¿. Observe que a solução
inicial possui somente fluxo perco.r.rráo o, u..o. uitifi.iuir.

A função objetivo desse novo problema, tem como finalidade diminuir a
soma dos fluxos nos arcos artificiais. Matematicamente:

min/:tz1;,o¡*fø1o,;)

Observando a nova função objetivo, nota-se que todos os arcos artificiais têm
custo igual a 1 e todos os arcos do grafo original têm custo zero. Como o objetivo
consiste em reduzir o valor de ó,, os arcos do grafo original são candidatos a entrar
na base e os arcos artificiais não retornarão à base, uma vez que isto aumentaria o
valor de /.

Aplica-se então o algoritmo simplex até obter ó:0. Se isto não for possível,
o problema inicial (NP) é infactível.
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2.6 Conclusão

Neste capítulo apresentamos o modelo de fluxo em redes e os principais tipos
de problemas. Com relação a estes problemas, a èxceção do problema de multifluxo,
todos os demais podem ser convertidos para o caso mais geral do Problema de
Fluxo de custo Mínimo (PFCM), isto está demostrado em [sAK-g2]. por este
motivo nós apresentamos os dois principais aþritmos utilizaãos na resolução do
PFCM, o método dos arcos não conformes e o método simplex para redes. O método
do arcos não conformes foi especialmente desenvolvido para resolver o PFCM e o
método simplex, faz uma adaptação do método da programação linear clássica para
o PFCM. O resultado disto sã,o dois métodos eficientes, rápidos e capazes de resolver
problemas de dimensões relativamente grandes em poucos minutos.
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Capítulo 3

Problemas de Multifluxo

S.L fntrodução

Os métodos comentados até agora resolvem problemas de fluxo em redes
que possuem um único produto fluindo através de seus arcos. Neste capítulo apre'
sentamos dois métodos para resolver os problemas que possuem diferentes prod_utos

fluindo pelo mesmo arco em uma rede capacitada com função objetivo linear. Pro.
blema com mais de um produto percorrendo os arcos da rede é denominado problema,
d,e multifl,uxo.

Exemplos práticos que podem ser modelados como um problema de mul-
tifluxo são: sistemas de comunicação, sistema de tráfego de veículos, sistema fer-
roviário, sistema de produção e distribuição de vários tipos de produtos, e assim por
diante. Mais detalhes podem ser encontrados em [KEN-77], [KEN-80] ou lB^7-771.

3.2 Formulação Matemática

Considere um grafo orientado, Ç : lNrr4l com N - {Ir2,...,Ntrú} e

A: {at,a2¡...rax¿,}, onde NN é o número de nós e NA é o número de arcos.

Um arco ø¡ também pode ser escrito pelo par ordenado ø¡ - (O(j), D(j)) para
j : {I,2,...,NA).Considere tambémque P fluxos simples (produtos) rrrÍ2,,...,îP
com componentes positivos (rn ) lrYa¡,,Vp) circulem pelo grafo Ç.

Pan p: {1,2,,...rP}, ú : (rp",) é um fluxo simples entre um certo nó
fonte s, €. N e um nó sumidouro ú, € M,, de valor æ. A soma de todos os fluxos
simples (produtos) que fluem num mesmo arco, deve ser menor ou igual a capacidade
do arco (d¡), ou seja:
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P
X; :\- xT 1 d,'¿ 4- J.- J

P=L

Um multifluxo é um conjunto de fluxos nos arcos, dado pelo vetor X : (X¡),
que satifaz as equações de conservação de fluxo e as retrições de não negatividadä.

3.2.! Formulação Nó-Arco do Problema de Multifluxo
Apresentamos a seguir a formulaqão matemática do problema de multifluxo

conhecida por formulação nôarco. Este nome advém do fato de se utilizar a matriz
de incidência nôarco do grafo.

mln
s.a.

Df=tcPrP
ArP
Dl=r"'¡
01rP1 q

: bP p:Ir2,...,,P

p:Lr2r...rP

onde:

{ : custo unitário do produto p no aÍco o,j e

ê :14'4,...,ê*ol 
;

x! : fluxo do produto p no arco o,¡ e

xo : [rl, rozr . . . ,, ro¡e]T ;

.4 : matriz de incidência nó-arco;

ôf : demanda do nó i, relativa ao produto p e

V : [ü,,bt,...,bo**)r ;

d¡ : é a capacidade do atco o,¡.

As restrições do problema de multifluxo possuem uma estrutura bloco-
angular como mostrado abaixo:
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bL

b2

b,
dlïA

I

A
A

II

1"')

I
nesta representaçfu, I significa matriz identidade.

Gostaríamos de chamar a atenção para a diferença fundamental existente
entre um multifluxo e um fluxo simples.

No caso do fluxo simples, todos os fluxos que circulam na rede são da mesma
natureza (por exemplo, corrente elétrica), logo, em cada arco, eles podem ser soma-
dos algebricamente. Já no caso de multifluxo, os fluxos (produtos) são de natureza
diferente e portanto a soma algébrica não tem sentido.

3.2.2 Formulação Arco-Caminho do Problema de Multi-
fluxo

Mostraremos a seguir a formulação do problema de multifluxo utilizando a
matriz de incidência arco-caminho.

Seja /f(p) o número de caminhos elementares distintos de sp e tp em Ç. Seja
Q! para i : L,2r..., K(p), o i-ésirno caminho da lista.

Seja Ef o vetor característico de Q!, isto éz

(El)j : +1 se o arco a¡ e Ql
0 caso contrário

O vetor E! é tm vetor coluna de dimensã,o NA.

Seja /rp ) 0 a quantidade de fluxo relativa ao produto p circulando no
caminho Qf.

A nova formulação do problema de multifluxo se escreve:

mtn

s.a.

2 P

Dl=,,DfJ'l q rf
Dl=rDfJ/ Ei ri
. K(p) nl-i=I J i
ff

w
P:l:w
Vp"Vi:L,,2,...,K(p)

onde:
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4 t é o custo do caminho Q3.

Para os problemas de multifluxo não 
""irt"rrrfcomo os que existem para os problemas de fluxo simples, pois os resultados fun-

damentaisr como: o teorema dos r¡alores inteiros, o teorema de fluxo máximo e
o teorema do corte mínimo não se aplicam ao multifluxo, salvo em alguns casos
particulares, [SAK-73], IHU -69], [ROT-66].

3.3 Técnicas de Resolução

Observe que as duas formulações apresentadas para o problemas de mul-
tifluxo (nó-arco e arco-caminho) reca,em num problema de programação linear. út
evidente, então, que este problema pode ser resolvido por programação linear; se.
bretudo porque, como já dissemos anteriormente, os dois teoremas fundamentais de
fluxo não se aplicam ao problema de multifluxo.

Contudo, a maior parte dos problemas de multifluxo são problemas de
grande porte. Assim fica difícil a utilização pura e simples do método simplex
devido ao grande número de variáveis a serem determinadas.

Para contornar esta dificuldade foram desenvolvidas as duas técnicas apre
sentadas a seguir:

1. Método do Particionamento

Esta técnica pode ser considerada uma especialização do método simplex. Ela
consiste em fazer um particionamento da matriz básica corrente, de modo a
explorar sua estrutura, para que cada porção da ba"se tenha as características
de um problema de fluxo de custo mínimo.

2. Método da Decomposição

Nesta técnica é feita uma decomposição do problema em um problema mestre
e P subproblemas de fluxo de custo mínimo (lembrar que P é o número de
produtos). O problema mestre coordena a solução dos subproblemas. Esta
coordenação pode se dar de dois modos: pela atribuição do custo e pela atri-
buição do recurso.

o Decomposição pela atribuição do custo
Neste método um mecanismo de custo é usado pelo problema mestre para
gerar os subproblemas.

O problema mestre envia aos subproblemas os valores dos custos (coe
ficientes da função objetivo) e recebe de volta a nova coluna da base,
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calculada a partir destes coeficientes. Isto é feito até que seja encontrado.
um conjunto de custos relativos (variáveis duais), tal que, combinando a
solução de todos os subproblemas, resulte num ótimo para o problema
original.
Esta técnica de decomposição nada mais é que uma adaptação do método
de decomposição de Dantzig-Wolfe [LAS-70] para fluxo em redes.

o Decomposição por atribuição do recurso
Em cada iteração realiza-se uma distribuição da capacidade do arco entre
cada um dos produtos, de tal modo que a resolução dos subproblemas
resultem em um fluxo factível. São resolvidos P subproblemas de fluxo,
cada subproblema com um único produto fluindo através dos arcos. A
otimalidade é testada e uma nova alocacão é realizada ou o processo se
encerra.

Apresentaremos a seguir o algoritmo de particionamento primal e um méto-
do de decomposição pela atribuição do recurso. Em [ASS-78] e [KEN-78] podemos
encontrar um panorama completo de todos estes métodos.

3.3.1 Particionamento Primal

Por simplicidade, trabalhamos com problemas que possuem somente res-
trições de igualdade e cujo posto é igual ao número de linhas. Para que estas
condições sejam satisfeitas acrescenta-se variáveis de folga e arcos artificiais ¡ro pro.
blema de multifluxo. Assim, obtemos a seguinte formulação:

min

s.a.

Dl=rcPrP

ArP * eiaP : V,

Dl=rrP +l: d

01rP1uP
0(aP(0

¿>0

P:1,2,,...rP
Va¡eA"p-1,2,...,P

P:Lr2r...rP
P:lr2r...rP

Podemos substituir a equação (3.2) pela forma matricial, mais geral, abaixo:

P

ÐDoroll:d,

(3.1)

(3.2)

(3.3)
P=t
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Nesta equação, Dprparap=lr2r...rP, são matrizes diagonais. O j-ésimo
componente de d é chamado de capacidade mutual do a,rco ø¡. Esta capacidade
pode ser distribuída através dos P produtos. O element" U¡¡ serve, então, como
um fator de peso pal:. x! com relação à limitação de capacidade. Ele também pode
ser usado para troca de unidade, se a capacidade mutual d¡ e o fluxo { estiverem
expressos em unidades diferentes.

Se para algum p, DT¡: 0, entáo cf é omitido da restrição de capacidade c/¡.
Na formulação apresentada anteriormente (eq. 3.2) nr : /, para p: 1r2r..., P, e
na prática, isto ocorre em muitos casos.

A equação (3.3) é também conhecida pelo nome de restrições de acopla-
mento, pois são elas que dificultam o particionamento do problema em subproblemas
de simples fluxo.

As restrições do problema de multifluxo (eq. 3.1 e 3.3) podem se apresen-
tadas na forma matricial como mostrado abaixo:

Al"t
Al"'

D'lo Drlo I

Lembrando que I possui -l[A arcos e NN nós, as dimensões de cada sub-
matriz é:

Ã_+ (NA* 1) x (NN)
Dp + (¡úA+ 1) x (lrA)
I -+ (N A) x (.nr,a)

Proposição 3.3.L Tod,a, matriz bósica A poro o problerna ile multifl,uxo pod,e ser
colocad,a na forma:

s1
¡tr geI

onde:

Bp : representø a matriz básica relatiua ao prod,uto p;

A

Â
A

D2DL

ctBt

Ã
pe

Al"'
D,IO I

çe
8'

ge
5e Qt
PE UI

B
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Sp : representa os arcos saturados d,a rede (sã,o os arcos que sofrerøm saturaçõ,o
coletiua) referente à base do proiluto p;

Fp : representa os a,rcos folgados ilø rede referente à druore bósica ilo proiluto p;

Cp : representa os &rcos corretores da reile referente à áruore básica d,o produto p.

Para obter uma solução básica factível inicial do problema de multifluxo,
primeiramente resolve-se o problema retirando as restrições de acoplamento do pro.
blema original, desta forma, o problema pode ser desmembrado em P subproblemas
de fluxo simples. Soma-se todos os resultados ótimos e verifica-se se um arco teve
sua capacidade ultrapassada (sofreu saturação coletiva). Estes arcos são chamdos
de arcos saturados. Os arcos que não sofreram saturação coletiva chamam-se arcos
folgados.

retores
Observe çlue o número de arcos saturados é igual ao número de arcos cor-

Seja:

Bt ct
Lt:

] o.: 
IBe ge

Lr:lSr S"J

L.:IFr F,J

nr:fe' A, l

R3- [Jt ge

Assim, B pode ser escrita como mostrada a seguir:

lrRt0
L2 Ez 0

L3 Ê3 I
B_

Como Bp é uma matriz básica, da teoria da programação linear temos que
Bp é inversível. Portanto: tr1 é inversível e pode ser obtida da seguinte forma:

(B')-'
(tr')-t :

(B*)-'
Bm seguida manipula-se a matriz básica para obter uma matriz triangular

a fim de facilitar os cálculos que são efetuados dentro do algoritmo simplex.

As restrições do problema de multifluxo podem ser escrita do seguinte modo:
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E tcolollq!8

uJ

com:
bt
b2

b3

b
L
R

æ¡t

r

bt

b2

b3liiij"i ltii l

ill'il:l

æ

eÍ

Entã,o:

Multiplicando a primeira linha por (.[1)-1 à esquerda temos:

I (trr)-,Æ,
Lz Rz
Ls Rs

(trt)-tôt
b2

b3

multiplicando a primeira linha por (-,[2), somando com a segunda e colocando o
resultado na segunda linha, temos:

I
0

L3

(L')-'R,
R2 - L2(Lr)-tfr,

Rz

(Lr)-'b'
b2 - Lz(Lù-rbL
b3ilt

û

t
t

L

R

F

(3.4)

Observe que esta é uma matriz triangular udisfarçada'.

A matriz T : Rz - Lz(Lr)-'R, é chamada de rnøtri,z ile tro,balho ou matriz
cíclica.

Matriz de Thabalho

ExpandindoT: R2- Lz(Lr)-lßr , obtemos:

I (B')-' I I c' Ir:lq' q'l-[s' s"]l ll IL tB")-' J L c, l
_ (9, - Sr(31)-t1t...qr _ geçge¡-rCe)

Seja o grafo Ç : 1N,,,4] e seja a : {a*r,,dmz¡...,,a^,} C A o conjunto de
arcos saturados. O conjunto ø é ordenado de modo que os índices correspondem às

linhas de Rz : IQ'Q' ...8'1 e em, a r-ésima linha de Rz .

Seja pe : {øjrrdjzt . . . ,,aio} C Ao conjunto de arcos corretores, cujos índices
correspondem às colunas de Cp e o elemento a¡" corresponde à s-ésimø coluna de
ce.
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Seja Çr" o elemento referente ao produto p que se encontra na r-ésimø linha
e s-ésima coluna e seja / o número de nós da rede. Utilizando este conjunto de
índices podemos escrever:

TI": Ql" - Sl¡(H)-LCelb

onde:

qp-

1 se o arco corretor ø" coincidir com o arco saturado a,
0 caso contrário

1 se o a¡co saturado a, pertence à árvore correspondendo ao produto p
0 caso contrário

81"
{

seja um produto p e P representando o único caminho emTp rligando o(j")
u D(i"), sendo Tp aátvorebásica relacionada ao produto p, então ÍQo - Sp(Bip)-LCeLs
é dado por:

1 se rn,- : j", onde ø¡" € Ê e o,^, € u)

1 se a*, € P(j") com mesma orientação e o,*, € u)

1 se e*, € P(j") com orientação contrária e a*, €, u)

0 caso contrário.

Considere [(Br)-rCpf": þ" o vetor que caracteriza o ciclo formado na rede
p, com o acréscimo do arco corretor ør.

Abaixo analisamos os valores de T. Considere os quatro casos a seguir:

caso 1- Supondorrù,:j",onde ø*,€ued¡"€Ê r peladefiniçãode el""S!,
temos:

Qf,":1e^9f-g
Então:

Tï": I
caso 2 - Supondo ctm, eP", com mesma orientação, onde a^" €ø e supondo o,^,

correspondendo a t-ésimø coluna de Bp. Então:

7,":Ql"-Slp'

f,']
7,":0-tet -> t-ésima posição

T,,:L
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caso 3 - Suponds emr € P", com direção contrária, temos:

T,,:Ql"-SlB'

Tr" :0 - let + t-ési,ma posição

Tr": -L
caso 4 - Se emr e o,¡" laãa pertencem ao mesmo ciclo, ou úrmr É.P". Então Qr":0

e ff :0, assim temos que:

Tr" :0

lrl

Tr":0 - let -> t-ési,mø posição

?"" :0

Resumindo, temos que para um arco corretor ø¡, relacionado à rede asso-
ciado ao produto p, construímos um ciclo P(j"). Existem duas possibilidades para
um arco saturado a-,:
a) se ø-" ç P(j") * 77, : 0

b) se ø-" e P(j") + Tl"
Tl"

: 1 mesmo sentido q[e o,i,
: -1 sentido contrário de a¡"

Cálculo das Variáveis Duais

Como nos capítulos anteriores, continuamos representando as r¡ariáveis du-
ais por zr. Lembrando que r : F B-1, temos que:

¡rB:ë

l:l

I L, Rt ol
(ntlr2l',)l L2 Rz o I : k?lflo)

It" Rs I l
Efetuando a multiplicação obtemos:

rrLt+12L2¡13Ls
ntR,+n2n,¡rs&"

rsI

_c!
^B2

:0

(3.5)

(3.6)

(3.7)
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Da equação ( 3.7) podemos concluir que:

zr3:0
Substituindo em ( 3.5) e ( 3.6) temos:

rr Lt
rr Rt

:.!
-8

+r2Lz
+ r2fuz

(3.8)

(3.e)

Como ,t1 é inversível, multiplicando ( 3.8) por .tfl pela direita, obtemos:

rL LrçLr)-r ¡ 12 LrlLr¡-r _ 4 Q,ì-'
rr : 4e)-, -rrLrqLr¡-r
¡L _ (4 - 12 Lr¡1Lr¡-t

Substituindo em ( 3.9):

rL Rt + rz&z : c!
G - 12 t r¡1tr¡-r R, ¡ 12 R2 : e

cf lt r¡-r n, - 12 Lr(Lr)-tR, + 12 Rz : I
¡r2 Rz - 12 L"çLr¡-r R, : I - "?(l,r)-rÆ,
n'(R, - L2(Lr)-r R) - I - 4ttr)-tn,

12 - (8 - f!'ù-t nt)(R, - Lz(Lt)-'.&r)-'

Os valores das variáveis duais são calculados resolvendo:

ln"_ o

I n' : @ - f]ò-t nr)(R, - Lr(Lr)-'.8')-1
Irt_ @-r2L2)(L)-r

A seguir iremos mostrar que a matriz dada por (R, - L¡(L)-L Rr) é in-
versível:

Uma vez que.tr l existe, então d,et(L1) * 0 
"pela 

deûnição de matúzbásica,
det(B) t' 0,

Seja I e I/2 definidos da seguinte forma:

I (tr,)-tÊ, o

0/0
001

V eV2: lí il
0

I
tR,-L"(Lr\- Rs
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então:

Ls(iltíiltí
ILt Rt

BWz-l Lz Rz

Lh n"

LtIe(il[í
0l
0l
IJ

(r')-t
T
0

Rt

Rs

0

I
Lt\-tR, -

0 0lr 0l
'Rr- R, / I)

0

0

I

L1 0

L2 -Lr(Lr)-rRt * Rz
Ls -Lo(Lr)-rfrr * l?a

L¡0
L2 -L"(Lr)-tRt * Rz
Ls0

det(BV1V2) : d,et(B)det(fi) det(Vz)

- det(B)II + 0

portanto,

h(-Lz(Lr)-1Br + Rz) #o

+ d,et(L)d,et(-L2(Lr)-1ßr + R2) + 0

Todavia

d,et(L) #0 + det(-L2(Lr)-'Æ' + nù + 0

Se

det(-L2(Lr)-1frr * r?2) :6
+ det(BV1Vz):0

o que contradiz a afirmação inicial. Portanto, -Lr(Lr)-t Rt t Rz é inversível.

O cálculo da direção de descida é efetuado resolvendo By : ø¡, onde ø¡ é o
arco candidato à entrar na base.

Como

Seja ø¡ escrito como segue:

", 
:l i1, 

L;J
46



Da mesma forma que em ( 3.4), podemos escrever By: ¿ri como:

I
0

Ls

(trt)-tÆ,
R2 - L2(Lr)-lAr

Rs il t t:l:l
L|'o
B - L2(L)-ta
arl

Efetuando a multiplicação, obtemos:

Ar, * (L)-t Rúa
è Y¡'

(R" - Lr(Lr)-rR )vn
èYn

(Lt)-to
(Lr)-to - (Lr)-t Rtyn

_ þ - Lr(Lr)-t
: (R, - L2(L)-tRr)-'(þ - L2(L)-La)

Lsyn*Rsyalyp:^l

substituindo os valores d. At temos

Q[(L)-ra - (Lt)-' Rryn)] * Rsyn * yr : .y

yF : I - L"[(Lr)-'o - (Lr)-t Rrynl - Rsyn

yF : .,t - L"(Lr)-La - Ls(Lt)-t Rtyn - RsAn

yF : ^t - Ls(Lt)-to - (Ãr - Lr(Lt)-' Rt)y*

Algoritmo
A seguir, apresentamos um algoritmo para resolver o problema de multifluxo

usando a técnica do particionamento

Alg.3.1 Método do Particionamento

I. Inicializaçã,o: Resolver o seguinte problema abaixo para cada produto p.
Estes problemas possuem um único produto fluindo pelos arcos:

min cfrP

s.a. AxP : b

01 rP 1u

P : Ir2r "'', P

Depois de todos os problemas acima serem resolvidos, soma-se os resultados
ótimos de todos os produtos. Para o arco cujo o fluxo exceder a capacidade,
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acrescenta-se um arco corretor em uma das redes básicas formada durante a.

resolução de um dado problema p, de modo que na rede resultante o fluxo do
arco que excedeu a capacidade tornese factível.

Com a adição de uma arco corretor, ocorrerá uma alteração na base. Por este
motivo devese promover uma correção no custo total (coe).

Somando os resultados de cada produto, a rede resultante possui os seguintes
tipos de arco:

o formadores da árvore básica para cada produto

¡ corretores

o saturados

r folgados

Obtém-se assim, uma solução factível inicial para o problema, com A: [8]¡f]
e c: lflü.

2. Cdlculo d,os custos relatiuos: Montagem da matriz de trabalho: T : Rz -
L2Lrl Rl

Considere:

o,¡: atco corretor da rede referente ao produto p
ød: arco cuja disponibilidade está saturada

Seguindo a seguinte regra de montagem:

Sei-jlT;,¡:I
Se i I j 

" 
o¿ pertence ao ciclo de ø¡ no mesmo sentido * T;¡ : I

Se i I j 
" 

o¡ pertence ao ciclo de ø¡ no sentido contrário I T;,i - -1
Se ø¿ não pertence ao ciclo de a¡ + T;,j :0
Calcular:

{ -Fø-'¡r(i) -{ -rN(i)
os valores de z' são calculados através da resolução do seguinte sistema:

0

@
@

13

12
nl

- 4Qò-'Rr)(R, - Lz(L)-lÊ,)-'
- 12 L2)(L1)-r

Seja:

,h : {j z xf :0 e (cN - "BB-'N) < 0}
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ou

tþz : {j : æ! : u¡ e (cN - FB-I¡V) > 0}

!" {út Utþz} : Ø, terminar com l*"1**l ótimo. Senão, selecionar um ø¡ €
{rþrUrþt} . definir:

6+-
1

1

3. Cdlculo do bloqueio:

Arê- 
"rþt¡lu{tr,, 

*}

Azþ _"#=r{, i; - ti¡,Ø}

A<- min{A r L¡u*}

4. Direçõ,o de ilescida:

Seja a¡ - lr)
onde a¡ é o arco candidato a entrar na base. Calcular os valores de y (direção
de descida):

(Lr)-to - (L')-t Rsn
(Rt - Lz(LtJ-tEt -t(ø - L2(L)-ta)
''r - Lt(Lt)-'o - (Æ. - L2(L)-t R¡)yp

5. Atualização da base:

,{ +-rf;+aA

*B +- *B - L,6y

Se A : ufl, retornar ao passo 2

se 0,x € tþt

se a¡ Q tþ2

e

{i,=

e
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6. Pi,aô: Seja
tþs: {j , *? - 0, onde y¡:6}

úa: {a¡, z cl - u¡4, onde - y¡ : 6}

Selecionar qualquer * e {rþsu rþ+I.

Existem os seguintes casos para a atualização da matriz básica:

(h)(s)(f)(e) ø¡ e ao
ciclo do

arco corre
tor ø¡

f'olga
0'm

(d)(")(b) ø¡ f ao
ciclo de qual-
quer corretor

(t)ote-
ciclo do
arco corre
tor ø¡

arco
o'mvariável

entrante

folga ø¡aÍCo Ak

corretor
arco &k pertence a
uma rede básica

(a) troca ø¡ por &tt dk agora é corretor

(b) troca direta de ø* e ak,t que são da mesma rede. O arco entrante será
chave. ? conserva a sua dimensão.

(c) troca na matriz de trabalho, que conserva a sua dimensão. Não há al-
teração nas bases locais. o arco entrante será corretot, e* e øß podem
ser de redes diferentes .

(d) o arco entrante é corretor. O arco de saída gera mais um arco saturado.
A dimensão de 7 aumenta e as bases locais permacem inalteradas.

(e) troca øk por &t: ø& agora é corretor e retorna-se ao caso anterior. A
dimensão de ? diminui.

(f) a variável entrante deixa um arco insaturado. O arco de saída era corre
tor. A dimensão de ? diminui. As bases locais não se alteram.

(g) troca de arcos saturados na matriz T. A dimensão de ? não se altera, e
as bases locais não sofrem modificação.

ou
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3.3.2 Decomposição pela Atribuição do Recurso

Existem vários métodos que utilizam esta técnica de decomposição. Po.
demos citar por exemplo, os métodos desenvolvidos por Sakarovitch em [SAK-66],
Lasdon em [LAS-70], Geofirion em [GEO-70] e Kennington em [KEN-24. A grande
maioria destes métodos, utiliza a programação linear para resolver o problema prin-
cipal.

O algoritmo que apresentaremos aqui, desenvolvido por Minoux, veja [GON-84]
utiliza o algoritmo de subgradiente na resolução do problema principal.

Seja o problema de multifluxo, na formulação nôarco, abaixo:

min Da¡eAZl=r$$

PMF
: W p:tr2r...rP

P:Lr2r...rP

Associando a cada restris,o de demandu p,, uma r¡ariável artificial. ap )
0, (p : Ir2r..., P), podemos escrever o problema equivalente abaixo:

min Da¡6.. Ðl=r{*o¡ + HD!_top
s.a. Arp * ap p:LrZ,...rP

V a¡ €. A u p - L,2,...,P
P:L,,2r...,,P

onde f/ (custo das variáveis artificiais) é uma constante positiva e suficientemente
grande para que no ótimo todas as variáveis artificiais sejam nulas.

Vamos agora decompor o problema. Para isto, vamos atribuir a cada fluxo
xp ulr'a fração vl da capacidade total disponível no arco ø¡, impondo que:

Seja uma atribuição g : (Ur,A2,,
nida por:

.,yP) qualquer e seja a função g(y) defi-

s.a. ArP
Dþr"l
ú>oJ-

>0
Dþ1nl
f,>0 qP

:w

P

Ðul : at
P=l

g(y): g(yr,y2,...,yP): Ð go(yo)
P

P=l
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onde as funções f (yo) são os r¡alores ótimos dos problemas de simples fluxos abaixo:

g'(ap) -
PSFP

nun
s.a.

Da¡e,444 * HaP
laP I qP

01xl1uP
J _.'

w 2

2

p
p

1

1

P
P

Pode-se observar que para uma dada atribuição de capacidades y : (y'rA2, . . . ,UP)
a função g(y) pode ser calculada resolvendo.se P problemas independentes de sim-
ples fluxos'solver 

o problema de multifluxo consiste então em encontrar a atribuição
ótima de um vetor y : (yr rUz, . . . ,UP), tal que:

PM 9(g) mínimo
Dl--tYP : d,s.a. up>0

Nesta decomposição, os problemas (PSFP) são os chamados subproblemas
e o problema (PM) é o problema mestre.

Pode ser demonstrado que (ver [LAS-70] cap.9):

l. gfu) é uma funçã,o convexa, parcialmente diferenciável, de rrariáveis f;
2. para p : lr2r... rP, sejam rP : (trl)"¡e.e as va¡iáveis duais associadas às

restrições æp 1yp, no ótimo de (PSFp). Então o vetor r - (np)e=1,2,...,p é um
subgradiente de g em g, isto é:

Y s' 20 g(y') - g(y) > f .(y' - y)

O problema pode então, ser resolvido por qualquer método de otimização
de função convexa não diferenciável, como por exemplo o algoritmo do subgradiente.

Como o algoritmo do subgradiente, num número finito de iterações, só per-
mite obter uma solução aproximada do problema; torna-se necessá¡io fazer ava-
liações, a todo instante, da distância entre a solução corrente e a solução ótima para
não parar as iterações mais cedo. Pa,ra isto, é necessário resolver o problema dual
de (PMF), de maneira aproximada, para encontrar um limite inferior g. Este limite
inferior permitirá interromper os cálculos quando a diferença entre ele e a solução
corrente torna-se inferior, em valor relativo, a uma tolerância e fixada previamente.
Nos casos em que os cálculos devam ser interrompidos, por exemplo, quando se atin-
giu o limite de tempo, este limite permite avaliar a distância do ótimo e saber se a
soluçã,o obtida é aceitável.

Ométodoéoseguinte:
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1. Determinar um minorante g pela resolução aproximada do problema dual.

2. Etapat: A; para p : t,2,...rP, resolver os problemas (PSFv) com UP = d.
(Observar aqui que g' :D|,=, é igualmente um minorante do ótimo g*).

Se uma das '¡ariáveis artificiais ú ê f A, entã,o não existe multifluxo com-
patível: FIM.

Senão, seja c : aprt,2,...,p os fluxos ótimos obtidos. Determina¡ uma primeira
atribuição de capacidadey projetando o vetor ø sobre o subconjunto convexo:

P
$: U:Df : d

p=l

3. Etapa t:t*l
Determinar g(y) : Dgo(g*), resolvendo sucessivamente os P subproblemas
(P S FP)rp : Ir2, . - . , P. Sejam lrp as variáveis duais ótimas (tensões).

Se todas as variáveis artificiais op são nulas, o multifluxo é compatível.

S" g(t) - g < €g pata e prêfixado:FlM. (a solução corrente é e -ótima)

Senão: vá ao passo 4.

4. Determine uma nova atribuição de capacidade se deslocando de uma quan-
tidade À¿ na direção oposta ao subgradiente n : (no). Para isto, calcula-se
y - Àttr, e em seguida determine a nova atribuição f, projetando o vetor U - Àtñ
sobre o subconjunto convexo

P
s- Evo-d

p=L
y>0

do vetor Y - 
^rn. 

Substitua y por fl e volte em 3

A resolução aproximada do problema dual, no passo 1, pode ser feita por
decomposição, utilizando novamente um método de subgradiente.

Associando a cada restrição de capacidade

uma variável de Lagrange 0¡ 2 0,, podese definir a função dual Z(d) por:

xl 1d^
P

Ð
p=l

53



L (0) - min" Dl=rDo*n @ + 0¡) 
"T - 0d

s.4,. ArP -- V
nl>o

(P-L,..-,P)

O cálculo de L(0) pa.ra um 0 dado se decompõe em P problemas de fluxo
simples, como mostrado abaixo:

minf Ð'*rDoorn þ¡ * 0¡) 
"TArP:V

rpr)0J_

(P-L,...,P)s.a.

O problema dual consiste então em resolver:

PD

3.4 Conclusão

Neste capítulo apresentamos os dois tipos de formulação para o problema
de multifluxo linear. Existe uma equivalência entre estas duas formulações, que
pode ser vista em [JAR-69]. Alguns algoritmos encontrados na literatura utilizam
a formulação arco-caminho, pois ele permite que se use o algoritmo de caminho
mínimo de Dijkstra.

Apresentamos também, as duas técnicas mais empregadas para a resolução
deste problema e um método referente a cada uma delas. Acreditamos que é im-
possível dizer qual destas técnicas é a mais indicada para resolver o problema de
multifluxo linear, pois esta escolha deve ser feita com base nas características es-
pecíficas de cada problema.

max L(0)
s.a. d e ffi+
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Capítulo 4 

Problema de Roteamento de 
Dados 

4.1 Introdução 
Num mundo onde o uso da informática é indispensável e o tempo "valioso", 

é necessário agilizar a comunicação entre as pessoas. Por este motivo, várias pessoas 
pesquisam a melhor forma de se enviar uma mensagem de um lugar para outro. 

Existem, basicamente, dois modos, das mensagens serem enviadas através 
de uma rede de informática: ou a mensagem é codificada ou ela é segmentada em 
pequenos bits. 

Neste capítulo apresentamos o problema de roteamento de dados numa rede 
informática de comutação de packets. Trata-se de um problema de multifluxo com 
função objetivo convexo. Dos vários critérios existentes na literatura para otimizar 
este problema, utilizaremos minimizar atraso médio das mensagens. 

Apresentamos também, um método dual para resolução deste tipo de pro-
blema, cujo algoritmo se mostrou bastante eficiente pela sua convergência rápida e 
sua simplicidade. 

4.2 O Problema de Roteamento de Dados 
Em uma rede informática de comutação de packets, as mensagens enviadas 

de um centro a outro são segmentadas em pequenos bits, chamados packets, que 
podem transitar por diferentes caminhos da rede. No nó final da rede os packets são 
remontados e as mensagens reconstituídas. 
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Um importante problema em redes de comutação de packets é o problema
de roteamento de dados. Este problema consiste em determinar o encaminhamento
ótimo dos packets, através dos arcos da rede, de modo a otimizar um critério. Dos
muitos critérios existentes na literatura o srais freqüentemente utilizado é minimizar
o atraso médio das mensagens.

Cada packet que percorre a rede, indo de um nó origem a um nó destino,
sofre um processo de espera (fila de espera) quando passa pelos nós intermedi¿í¡ios.
Isto é, o packet espera numa fila até que o arco seja liberado e ele seja enviado ao
próximo nó da sua rota. O problema de roteamento é de natureza estocástica, pois
as taxas de entrada e o tamanho das mensagens são r¡a¡iáveis aleatórias, [BER-871. A
teoria de processos estocásticos fornece ferramentas pa,ra determinar a distribuição
do comprimento da fila e o tempo de espera do packet em cada a¡co.

Uma formulaçã,o matemática para este problema foi fornecida por Klein-
rock, [KLE-64]. Ele mostrou que sob algumas hipóteses estocásticas realistas o
problema de rota,mento pode ser formulado como um problema de fluxo em redes
com vários produtos e custo convexo. O desenvolvimento de algoritmos e soft-
wares para roteamento ótimo é uma área ativa de pesquisa, [CAN-74], [NAB-SS],
[NAB-91], [NAB-93], [RIB-92], [ROC-84], [SCH-75] e [STÞ7?]. Muitos dos métodos
encontrados na literatura permitem que os problemas de multifluxo sejam decom-
postos em problemas de otimizaçã,o menores em cada iteração maior. Estes pequenos
problemas correspondem a problemas de fluxo com um único produto, [BEB87] e

lscH-751.

O algoritmo apresentado foi projetado para obter boamzãa de convergência
enquanto mantém sua simplicidade. Uma de suas características principais é o
fato de trabalhar simultaneamente com todos os produtos. A vantagem disto é
que a função de Lagrange, associado ao problema primal, pode ser decomposta em
arcos. Então para cada arco têm-se uma fungão de Lagrange que é chamada de
lagrangeano elementar. A minimizaçã,o do lagrangeano elementa¡ é feita através de
um método quaseNewton e a resolução do problema dual é feita pelo método de
Newton aproximado.

4.3 Formulação do Problema

Seja Ç um grafo direcionado possuindo NN nós e .lÍA arcos numerados. A
matriz de incidência nôarco relacionada ao grafo é representado por Ao (¡úN x N A),
definida abaixo:
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1 se o arco j está saindo do nó i
1 se o arco j está e¡trando no nó i
0 caso contrário

Seja rn o número de produtos percorrendo os arcos da rede e W o vetor de
demanda que representa o tráfego mäio do produto p entrando ou saindo da rede
através do nó i. E æl o fluxo no arco j associado ao produto p, sendo Xi : Dþr*l
o fluxo total no arco j.

Para uma representação adequada do problema, as variáveis são agrupadas
por produtos, isto é:

F : (ü, "',5-r,4*r', "'',f**)', U : (bt' , "',U"')',
xp : (x1,,,...r*k¿,)r, ,, : (*r' ,...,,î*')r,

X : (Xu...,X¡tt)r,,

(.)t representa a matriz transposta.

Um conjunto linearmente independente das restrições de fluxo pode ser
escrito da seguinte forma:

Ax'-U:0

com

:{-A?,¡

A2

L]
onde a matriz Ap, p: 1, ..., m, ê a matúz de incidência de dimensão ((N¡ú - 1) "N A), definida como Ao inicial e retirando-se a linha referente ao nó da rede, que é
saída do produto p. Esta equação define a lei de conservação de fluxo das mensagens.

Nossa formulação matemática do problema de roteamento de dados permite
que se agrupe as variáveis por arcos. Esta forma de agrupar as variáveis permite que
se decomponha o problema em problemas de dimensões menores, facilitando assim
os cálculos durante o processo de otimização. Os vetores ô e c podem ser reescritos
como mostrado abaixo:

0At
0

A

00
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As equações de conservação de fluxo, neste caso, podem ser escritas do
seguinte modo:

Bx:b

A matriz B, de dimensão ((¡f¡f - L)* x (NA)rn) é composta por blocos,
B - (B(1), ...,, B(N A))t. A cada um desses blocos está associado a um arco,
B(j) : (Bt(j),..., Bivrv-t(j))', d" dimensão ((¡f¡f - t)* x rn). B;(j) são matrizes
de dimensã,o (m * *), definidas da seguinte ma.neira:

b¿ - (b!,...,bl)r,

æ¡ : (æl ,...,x1)',

{r

b : (b1,..., ôfur_r)'

x: (æ1r...rx,x¿jt

se o arco j está saindo do nó i
se o arco j está entrando no nó i
se o arco j nã,o incide no nó i

B¡(j):

para i : 1,..., NN - I, I : matnzidentidade e 0 : matriz nula.

O problema primal de roteamento ótimo pode então ser escrito como segue:

NA

"Bo/(')-tÍ¡(*¡)j=l

onde:

NA
r.u.t B(i)*¡-ó:0

i=1

rT > 0, j : 1,,...,NA, p : I,...,ffi

l- t -' ,.1 o.f¡@¡): lt, -, +'r'ilxi se 0 ( X¡ < C¡ para j :1,...,NA

Í¡(r¡): oo se X¡ >_ C¡, onde Xj :Di=r*1.
Por simplicidade assumimos que todas as mensagens enviadÍì,s, para os pa-

res de nós origem-destino, têm a mesma distribuição, com comprimento médio das
mensagens iguais a 1 bit/mensagem. O termo # representa o tempo médio de
espera nas filas e a média de atraso de processamentô no *buffer" 

, Tj e C¡ represen-
tam, respectivamente, a duração da transmissão e a capacidade do arco j, ambos
são medidos em packets por segundo.
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A função /¡ é estritamente convexa em relação ao fluxo total X¡, e convexa
com relação a t¡. Conseqüentemente a solução do problema de roteamento pode
não ser única, porque a hessiana de /(ø), com relação a æ¡, é semi-definida positiva.
Assim, considere a seguinte função custo modificada:

r¡@¡):l&*4] to*,þ^ +r'f þ'o)', para r ) o,r'> o
1

4 p=t

Adicionou-se os termos quadrático e inverso à /¡ pa,ra torná-la estritamente
convexa e continuamente diferenciável em x¡. Podese notar que .f¡ é duas vezes
diferenciável. Trabalhandese com r e r' suficientemente pequenos não se altera
significativamente a solução do problema.

4.4 O Método Dual

O problema dual é dado por:

¡.¿1Tsr,¡"- 
w(^) (4'1)

onde ) representa um vetor cujos elementos são chamados de multiplicadores de
Lagrange e W :¿(NN-l)xrzr + R éa função dual dada por:

lty¿ NA \w(^):mjnlD/¡("¡) +ÐÀ(B(i)"¡-b)l @.2)" \-=r i=L I
Como o problema primal é estritamente convexo e continuamente dife-

renciável, o problema dual é irrestrito, estritamente côncavo em À e duas vezes

continuamente diferenciável, [ROC-70].

Seja a função de Lagrange associada ao problema de multifluxo:

N,4

L(x,, À) - t $¡(*¡) + ÀB(j)x¡) - )ó
j=l

onde: I : (ìr,...,Àiv¡v-t), com Àd : (À1, ...,^f),
então o problema dual pode ser formulado da seguinte maneira:

mfxmJn L(x,À)
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Para um r¡alor fixo de ), a função de Lagrange é estritamente @nvexa em
ø¡. Deste modo, a solução o.t(À) do problema

NA

1$"I $¡@¡) + \B(j)a¡) - )ô
i=l

é global e única.

A função dual se escreve:

-Àô

onde:

L¡(*¡,, À) - f¡(a¡) + (rr - \t)s¡

é chamado de lagrangeano elementar, isto é, a componente do lagrangeano relativo
Ír,o arco j; onde i e I são, respectivamente, os nós origem e destino do arco j.

A matriz hessiana Yz,L(æ,)), da função de Lagrange é definida positiva
e tem uma estrutura bloco-diagonal. Esta estrutura advém do fato das variáveis
estarem agrupadas por arco. Os blocos da matriz Y2,L(x,,À) são simétricos de di-
mensão (mxm) e correspondem exatamente às matrizes hessianas dos lagrangeanos
elementares.

v?,r,1,,^¡ 0

ç72v cL(o,\) -
Ylrn,þ,¡)

V?*nr*o1,,^¡

A minimização da função de Lagrange é realizada através de NA mini-
mizações independentes, uma para cada lagrangeano elementar (cada arco). O al-
goritmo escolhido para fazer estas minimizações é o o método quaseNewton de
Broyden Fletcher Goldfarb e Shanno (BFGS). Para um valor fixo de )t, o método
BFGS fornece o valor único, r;(À), que minimiza o lagrangeano elementar. Ele
fornece também uma aproximação, lFl-' simétrica definida positiva da inversa da
hessiana do lagrangeano elementar no ponto r.()).

Apresentamos a seguir o método BFGS na forma de algoritmo:

Alg.5.1 Método BFGS

w(^): (äqi"r,,(,¡,r))

0
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1. Definir os valores dos erros ey ê é2.

2. Faça

Para j : 1, ..., número de arcos

(a) Para um valor fixo de À, escolher um ponto inicial c!. Definir lífl-L : I,
k:0

(b) Determinar a direção de descida:

dk : -lH:l-LY,L ¡(æf (r), r)

(c) Calcular x!+r, como resultado de æf+l - æf + ad¡,, onde a ê:

Y¡ ttç1.¡ * ad¡)' À)

(d) Fazer sk -- r!+r - *! u.,tr:V,¡Li@!*t) -Y,,L¡(rl)
(e) Se 1* 1et e s¡ ( €2, então - FIM.

Senão

Atualizar os valores a" [f{l-t, fazer lc: Ic * 1 e retornar ao passo 2(b).

No passo (2(.)), resolve-se o problema de busca unidimensional através do
método de Fibonacci. Este método foi utilizado por apresentar convergência linear
e fornecer o ótimo da soluçã,o.

O problema dual é resolvido através de uma modificação no método de New-
ton. Chamou-se esta modificação de Newton aproximado, pelo fato de se trabalhar
com uma aproximação da matúz hessiana dual.

O processo iterativo do método é inicializado fixando-se um valor arbitrário
para Ào. Em seguida duas etapas devem ser calculadas, uma após outra de maneira
repetitiva:

1. O cálculo da matriz hessiana da funçã,o dual VIIl()t) . o cálculo do gradiente
da função dual V¡1,7()i).

2. A resolução do sistema linear fornecendo o valor de Ài+1.

O vetor 
".()), 

que minimiza o lagrangeano, é obtido por meio do algoritmo
BFGS. Deste modo, pode-se calcular o gradiente da função dual através da relação:

. /wt \'
Yxw - (Bø.()) - b)' : lÐ sU).;(À) - ä I\j- I
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NABiv¡v-r
HrLBivrv-r

NA
+...+

B{r)HlLBt(l) +...+
By'.N A\H .'r^nt7tt l\

BúL)HLtBÍ(1) +...+
BíN A)HwL^nl$,t n\

u--

B{r)H1

B1 ¡r
r(1) f ...+

A

N-r 1 +...+
NA

.¡viv-1
B -1 NA

Figura 4.1: Matriz hessiana dual aproximada

Como a função dual é duas vezes continuamente diferenciável podese de
duzir a expressão da hessiana dual derivando'se a expressão do gradiente. Obtém-se
então a relação :

v2^wQ) - -B[v? /(c.()))]-18ú

Como o problema primal é um problema com restrições de igualdade, tem-

vl¡1ø.1,1)) -Y',t (*-(À), À)

Tendo em vista que matriz V2,L(r.(À), À) é simétrica definida positiva e B ê
uma matriz nã"o singular, então a matriz hessiana dual calculada através da relação:

v2^WQ) : -Blvz,,û(ø.()), À)l-tgt

é definida negativa.

Uma aproximação simétrica definida negativa da hessiana da função dual,
U, é dada por: U : -BH-|Bú. Observe, através da figura 4.1, que o cálculo da
matriz [/ é muito fácil de ser efetuado uma vez que os valores de H;t são conhecidos.
A matriz U também pode ser escrita do seguinte modo:

)¡rf

se:

uç
Uz,t

u\z
u",,

Ur,¡viv-r
Uz,NN-t

r/(À) -
UNN-r,r UNN-t,z UNN-t,Niv-r

Uma vez que a matriz B é formada por matrizes identidade, menos identi-
dade e nulas; assim os elementos de [/ podem ser calculados utilizando a estrutura
da rede, do seguinte modo:
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Ui,i : -D¡ror,, H¡ t onde D¿,¿ é o conjunto dos arcos entrando ou saindo
donói
onde I{,¡ é o conjunto dos arcos unindo os nós a'e /UiJ : D¡ru,, Hl'

Pelo método de Newton, calcula-se as variáveis duais do seguinte modo:

¡i+r _ Ài _ [¿r]_1vÀt4z(À)

Em cada iteração resolíe-se o seguinte sistema linear através do método do
gradiente conjugado:

_Ud, : Vrt{/())

onded-Àt+l _)t
Escolhemos o método do gradiente conjugado porque ele fornece uma sG.

lução para o sistema em no máximo (¡r¡r - l)rn iterações , onde (N¡r - r)m é a
dimensão da matriz U, assim, sua convergência é muito rápida. Uma das condições
para se garantir a convergência do gradiente conjugado é fazer com que a mattiz IJ
seja simétrica definida positiva, para isto, basta multiplicá-la por -/, uma vez que
[/ é simétrica definida negativa, [CUN-93].

O método de Newton converge com ordem quadrática quando o r¡alor de À
se aproxima do valor ótimo da função. Como, no nosso caso, trabalhamos com uma
aproximação do hessiano a atualização de À fica:

¡i*t - Ài: ad, com c ( 1

O valor de o é obtido através de uma busca linear, para cada iteração do
problema principal. Teoricamente, quando o valor de À se aproxima do ótimo o
valor de c se aproxima de 1.

Em nosso algoritmo, admitimos inicialmente um valor para d e uma cons-
tante. A cada iteração fazemos e: a*constante até que o valor de c se aproxime
de 1.

Apresentaremos a seguir, o algoritmo do método dual, por nós desenvolvido:

Alg.4.2: Método Dual

1. Calcular a matriz de incidência nó-arco, B, relativo ao grafo 9. Definir o erro
e, continue : verdadeiro e i-0 (i:número de itera@es). Inicialize o valor de
c e de constante.
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2. Enquanto (continue:verdadeiro) faça:

2.L. A partir de um fluxo rd inicial e de um r¡alor Àd fixado, calcular para

cada arco de Ç o 'øalor do multifluxo ci+1, resolvendo pelo método BFGS

o problema abaixo:

NA

D +i" L¡(x¡'\)
i=l

2.2. Cal;rtlar os componentes do gradi ente (Bæi+l-ô) da função dual relativo
ao grafo Ç.

2.3. Se Bæi+r - b <e, então continue : falso - FIM
Senão

Calcular a aproximação da hessiana dual U.

Resolver o sistema linear -fld, - V)W(À), através do método do gradi-

ente conjugado.

Atualizar os valores de À, )i+r : Ài + ad

Se a ( 1 então atualizar o r¡alor de o : a * cor¿stante

Atualizar o número de iterações, i : t + 1.

4.5 Resultados Computacionais

Apresentamos a seguir alguns dos testes realizados com o método por nós

desenvolvido.

Nosso método foi implementado em um microcomputador PC-486 DX4 com

8 Mb de memória RAM. A linguagem de programação utilizada é o FORTRAN com

o compilador DBOS. Este compilador foi escolhido porque ele possui um gerenciador

de memória, possibilitando utilizar praticamente toda memória RAM do microcom-
putador na execução do programa. Desta forma podese executar exemplos onde a

matñz hessiana dual tem dimensão da ordem de [500 x 500].

A linguagem FORTRAN foi escolhida, porque numa etapa posterior, de

continuação do trabalho, objetivamos implementar este método no servidor de pro'
cessamento paralelo (SPP2), que está sendo desenvolvido no ICMSC-USP. Este ser-

vidor trabalha com o FORTRAN e a comunicação entre os processadores é feita
através do PVM ("Parallel Virtual Machine") [BEG-91].

Entre os vários exemplos utilizados para testar o método escolhemos sete

que serão apresentados aqui. As principais características desses exemplos são apre
sentadas na tabela 4.1 abaixo.
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Ð34882P7 0.5
3 0.5I3866P6

I33866P5 0.5
0.51051624P4

Ð1624P3 0.56

631624P2 0.5
2 0.0151016P1

capacidade
do arco

numero
de produtos

numero
de nós

numero
de arcos

tempo de
transmissão

Tabela 4.1: Ca¡acterística gerais dos exemplos

O exemplo 1 é uma rede pequena e com uma topologia bem simples. Ela é

conhecida na literatura como Arpanet. A figura 4.2 mostra a topologia da rede do
exemplo 1.

Exemplol:

13

Figura 4.2: Topologia da rede para o exemplo 1

Nesta rede considerou-se que todos os arcos possuem a mesma capacidade,
(Ct :5) e que eles gastem o mesmo tempo de transmissã,o (?¡ - 0.01). O número
de produtos que circulam na rede é igual a dois, sendo um com origem no nó 2 e
destino no nó 10 e o outro com origem no nó 5 e destino no nó 6, isto é:

m : 1 -| bi:3, ôlo : -3, ôl : O caso contrário

m :2 -, b?:3, b'u: -3, b? :0 caso contrário

84

I

2
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Os valores de 11 e 12 utilizados são:

rr : 2.0.10-8 e rz : 1.010-1

A ûgura 4.3 a seguir, mostra a topologia da rede para os exemplos 21 3 e 4.

A¡ Ag ats

&4

O,6

Figura 4.3: Topologia da rede para os exemplos 2, 3 e 4

Utilizamos uma mesma rede para testar os exemplos 2, 3 e 4. Nosso objetivo,
ao se fazer isto, é observar o funcionamento do método quando se aumenta o número
de produtos ou se diminui a capacidade dos arcos.

Exemplo 2: Rede dada pela figura 4.3:

o número de arcos: 24

r número de nós: 16

¡ número de produtos: 3

r capacidade dos arcos: 6, para todos os arcos da rede

o tempo de transmissão do arco: 0.5 para todos os arcos da rede

A2
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'q

o vetor de recursos:

para produto 1 + bl :2, bls: -2, ó¿t : O caso contrário

para produto 2 -+ b? :2, b'ru: -2, b? : 0 caso contrário

para produto 3 -+ b? :2, b| : -2, ô? : O caso contrário

o coeficientes da funçáo

rr : 0'0

rz : 1.010-1

Exemplo 3: Os dados abaixo são referentes à rede da figura 4.3:

Os dados são os mesmos do exemplo anterior exceto para:

r número de produtos: 5

o vetor de recursos:

para produto I -+ bl,:2,
para produto 2 -+ b? :2,
paraproduto3+ b?,:2,
para produto 4 -+ b|:2,
para produto 5-+ b?, :2,

blz: -2, ó¿t : O caso contrário

b?u: -2, b? :0 caso contrário

bï: -2, ól : O caso contrário

bâ: -2, ô? : o caso contrário

bl.s: -2, ôi : O caso contrário

Exemplo 4: Os dados abaixo são referentes à rede da figura 4.3:

Os dados deste exemplo são os mesmos do exemplo 3, só que aqui trabalha-
mos com Ct: L0 (capacidade dos arcos).

Os exemplos 5 e 6 se referem a uma rede com 38 nós e 66 arcos. A diferença
entre eles está na capacidade dos arcos, que no exemplo 5 é Ct: T e no exemplo 6
é c,:3.

O exemplo 7 trata de uma rede com 48 nós, 82 arcos e 3 produtos, perfazendo
um total de 246 variáveis

A tabela 4.2 a seguir mostra os resultados obtidos em cada um dos exem-
plos, com relação ao número de iterações, valor da função objetivo e tempo compu-
tacional.
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6177,0940233.L7P7
2192,9629825.944P6
2328,4631427.32P5

t4726.827P4 488,406
1290,1139039.56P3

18.23 155,273202P2
586.78P1 3,023

Número de iteraçõesValor da função Tempo (segundos)

Tabela 4.2: Resultados computacionars

a
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As tabelas 4.3 e 4.4 a seguir mostram os r¡alores do fluxo obtidos para os

exemplos 2 e 3 respectivamente.

1.0000.00024 0.000
0.5000.00023 0.000

22 0.0000.0000.000
1.0000.0002l 0.000
0.5000.00020 0.000
0.5000.00019 0.000
0.5000.00018 0.000
0.5000.000T7 0.000

0.00016 0.0000.27r
0.0012.00015 0.000

T4 0.0000.5000.000
0.5000.00013 0.000
0.5000.000t2 0.000
0.7280.00011 0.000
0.7280.00010 0.000

I 0.0000.7280.000
0.2722.0008 0.000

I 0.0000.0000.000
0.0000.0006 2.000

0.0000.2720.000t)

0.2720.0004 2.000
0.7280.0003 0.000

2 2.0001.0000.000
1.0002.0001 0.000

produto 2produto Iarco produto 3

Tabela 4.3: Fluxo obtido para o exemplo 2
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0.0000.000 0.0000.8570.00024
0.7850.0000.0000.7300.00023
0.0800.0000.0000.0000.00022
0.0000.0000.0000.4900.0002L
0.0000.0000.0000.3370.00020
r.2200.0000.0000.0000.00019
0.5530.0000.0004.2200.00018
0.7800.0000.0000.0000.054L7
0.3870.0000.0000.0000.00016
0.0000.0000.0000.4331.99515
0.0000.0000.0000.3760.000T4

0.0001.5560.0260.0000.00013
0.6010.0000.0000.0550.016L2
0.419L.2720.0140.3890.00011

0.8950.0000.0000.6310.00010
0.6200.8050.000a.4700.000I
0.3900.0000.0000.5211.9658
0.0040.44L0.0000.0000.000I

0.0000.4t71.9510.1560.0006
0.r740.2500.0000.0000.0005
0.1780.6821.9540.2130.0004
0.6920.4240.0000.5840.0003

0.8851.1091.9300.8430.0002
1.0620.7840.0001.035r.8771

produto 5produto 4produto 3produto 2produto 1arco

Tabela 4.4: Fluxo obtido para o exemplo 3

4.6 Análise dos Resultados

Sabe-se que o método de Newton tem convergência quadrática quando está
bem próximo do ótimo. Sabe'se também que ele pode divergir totalmente quando a
solução inicial está muito longe do ótimo. Por este motivo, nas primeiras iterações,
não permitimos que o tamanho do passo (a) fosse igual a 1, como normalmente
acontece no método de Newton. Deste modo nas primeiras iterações, sempre pega-
mos um valor de o ( 1 e a cada iteração adicionávamos uma constante até que o
valor de a se aproxime ou iguale a 1.

Nós constatamos que de acordo com o tamanho do problema considerado,
é necessário aumentar o número de iterações em que c ( 1. Isto se faz necessário,
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sobretudo, porque a funEão objetivo primal é mal condicionada e ela torna-se pior
com o aumento do tamanho do problema.

Pode-se também observar pela tabel a 4.2 que o número de iteragões do
método dual de Newton aproximado aumenta de acordo com a dimensão do pro-
blema tratado. Todavia, convém observar que este aumento é relativamente baixo.

Por exemplo, para a rede Arpanet (exemplo 1) que é um problema com 32
variáveis, o número de iterações foi igual a 58. Para o exemplo 7 que é um problema
com 246 variáveis, o número de iterações do método dual foi igual a 402.

Observamos também que relaxando a capacidade dos arcos (exemplos 3 e
4 e exemplos 5 e 6) a convergência torna-se mais rápida e o tempo computacional
diminui (cerca de 62To nos exemplos 3 e 4 e 6Yo nos exemplos 5 e 6).

Isto é evidente, uma vez que relaxando a capacidade dos arcos, relaxamos
as restrições do problema relacionadas a estes arcos. Como consequência o valor
da função objetivo tende a ser menor no problema relaxado e este atingirá mais
rapidamente a soluçã,o ótima.

Quando aumentamos o número de produtos, aumentamos também o tempo
computacional . No caso dos exemplos 2 e 3, aumentamos os produtos de 3 para 5,
e o tempo computacional sofreu um aumento de 31%. Isto também é evidente, pois
o aumento no número de produtos provoca um aumento no número de variáveis.

Além da convergência rápida, este algoritmo, por se tratar de um método
dual, não necessita de uma solução factível inicial.

O critério de parada do método dual de Newton contempla duas coisas ao
mesmo tempo:

o Ag:b
o solução do problema primal igual a soluqão do problema dual.

Se nosso objetivo ao se resolver um problema for obter uma boa solução
factível, isto é, uma soluEão factível bem próxima do ótimo, basta relaxarmos um
pouco o critério de parada no tocante a soluçã,o dos problemas primal e dual iguais.
Desta forma o algoritmo encontrará rapidamente a soluçã,o deseþda.

Se não relaxarmos este critério, para problemas grandes, o tempo compu-
tacional aumenta enormemente. Por exemplo, quando executamos o exemplo 7,
obtemos o primal igual a 33.173 e o dual igual a 36.671 na 402 iterações com urr
tempo de 6177.09 segundos. A seguir, restringimos mais o critério de parada e na
3174 iterações a função primal era igual a33.174 e o dual a 36.671.

Com isto, notamos que: mesmo que aumentemos consideravelmente o nú-
mero de iterações, a solução final pouco se altera. Isto se deve ao fato da função
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objetivo do problema de roteamento ser muito aberta.

4.7 Conclusão

Neste capítulo propomos um método do tipo Newton aproximado para resolver o
problema do roteamento de dados. Este problema pertence a classe dos problemas
de multifluxo com funçã,o objetivo convexa. O problema original foi ligeiramente
modificado para tornar-se estritamente convexo e continuamente diferenciável. A
utilização da teoria da dualidade nos conduz a um problema dual não restrito,
estritamente côncavo e continuamente diferenciável e por isto mais fácil de se resolver
que o problema primal.

Os vários métodos que se encontram na literatura para resolver o problema
do roteamento ótimo, de maneira geral, se baseiam numa decomposição por pro-
duto. A originalidade deste método consiste em fazer uma decomposigão por arco,
o que permite tratar todos os produtos simultaneamente. O lagrangeano pode ser
decomposto em k lagrangeanos elementares, onde k é o número de arcos. Estes
lagrangeanos são minimizados por um método de quase-Newton que nos permite
obter facilmente o gradiente e uma aproximação da hessiana da funçã,o dual. A
resolução do sistema linear que fornece uma direção de subida é feita pelo método
do gradiente conjugado.

O método de Newton utilizado para maxirnzar a fungão dual é dito aproxi-
mado porque ele trabalha com uma aproximação da Hessiana dual, obtida a partir
da minimizaçã,o do lagrangeano.
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Conclusão Geral

Nesta dissertação é proposto um método para resolver o problema de rote'
amento de dados em redes de comutaçã,o de packets.

A abordagem principal do trabalho consistiu em escolher uma formulação
paralelizável para o problema de roteamento, assim como o estudo de uma maneira
de agrupar as variáveis capaz de colocar em evidência o paralelismo. Escolheu-se
uma abordagem dual que conduz a um problema irrestrito, continuamente dife.
renciável e para o qual o lagrangeano primal pode ser decomposto por arcos. Além
do mais o método dual aqui proposto pode certamente ser utilizado de maneira efi-
ciente para resolver, de maneira geral, problemas de otimização convexa com função
objetivo parcialmente separável. Isto implicaria em pequenas modificações no algo-
ritmo de resolução do problema dual. As vantagens de uma abordagem dual com
relaçã,o a uma abordagem primal, para problemas com função convexa separáveis
ou parcialmente separáveis é comentado em duas publicações [LOO-90] e [BUC-90].

O algoritmo utilizado para resolver o problema dual é do tipo Newton apro-
ximado. A matriz Hessiana dual é obtida a partir da minimização dos lagrangeano
primal, decomposto em lagrangeanos elementares associados aos arcos. A mini-
mização dos lagrangeanos elementares é efetuada por um método do tipo quase-

Newton. Tudo isto permite reconstituir a Hessiana dual diretamente a partir do
grafo da rede e sem ter que utilizar algoritmos de multiplicação de matrizes.

Uma das particularidades do método aqui proposto é de tratar todos os

produtos simultaneamente. Este método não utiliza as noções de árvore ou de base,

habitualmente utilizadas para este tipo de problema, o que certamente conduz a

performance piores se comparado aos algoritmos propostos em [FRA-73], [BER-S7],
IAUT-871, [LUV-e5].

O método proposto possui a vantagem de não precisar de uma solução
factível inicial. Sua originalidade e os resultados obtidos permitiram que este tra-
balho fosse publicado no CNMAC [YAM-95a] e no ENBGBP [YAM-95].

No tocante à perspectiva de continuidade do trabalho, parece-nos interes-
sante generalizar este método para o caso de problemas de otimização convexa com
função objetivo parcialmente separável e estudar as modificações que esta genera-

li)



Iização implica.
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