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1. Introdução 

Problemas de otimização combinatória caracterizam-se, normalmente, por 

possuírem um espaço grande, porém f i t o ,  de soluções. Entretanto, a resolução desses 

problemas através de uma enumeração completa das soluções é praticamente inviável, 

visto que, o número de soluções possíveis, na maioria dos casos, cresce 

exponencialmente com o tamanho do problema. Um outro fator que merece ser 

lembrado é que muitos destes problemas são computacionalmente intratáveis ou 

suficientemente grandes para impedir ou limitar a aplicação exclusiva de algoritmos 

exatos para resolvê-los. 

Diante dessas duas dificuldades intrínsecas aos problemas de otiinização 

combinatória, torna-se clara a necessidade de se obter ferramentas que permitam 

oferecer soluções rápidas para problemas com dimensões reais. Os métodos heurísticos 

são comumente aplicados na resolução de tais problemas com o intuito de obter 

soluções de boa qualidade. Entende-se por soluções de boa qualidade como aquelas que, 

apesar de não corresponderem, necessariamente, ao ótimo, representam bons lirnitantes 

(inferior ou superior) para um dado problema. 

Contudo, métodos heurísticos tradicionais de construção elou construção e busca 

local possuem algumas limitações históricas como, por exemplo, a convergência 

prematura para um ótimo local, muitas vezes, distante de um ótimo global em 

problemas de otiinização. 

A partir dos anos 1980, começaram a surgir, na literatura, propostas de heurísticas 

genéricas com o intuito de se tentar superar algumas das limitações das heurísticas 

tradicionais. Estes métodos, conhecidos como Metaheurísticas ou Heunsticas 

Inteligentes, possuem ferramentas que tentam, por exemplo, superar as armadilhas de 



uma parada prematura em ótimos locais ainda distantes de um ótimo global. Podemos 

citar algumas das Metaheurísticas mais conhecidas: Busca Tabu, Algoritmos Genéticos, 

Simulated Annealing, GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedures) e 

VNS (Variable Neighborhood Search), 

Um problema de otimização combinatória clássico e muito conhecido na literatura é 

o Problema do Caixeiro Viajante (PCV). Muitos problemas reais podem ser modelados 

como um PCV e, desta forma, serem solucionados obtendo boas e, em alguns casos, 

ótimas soluções. 

Neste trabalho, será abordada uma das generalizações do PCV denominada 

Problema do Caixeiro Viajante com Grupamentos (PCVG). Uma das razões que 

motivaram o nosso estudo vem da diversidade de classes de problemas reais que podem 

ser modeladas como um PCVG. Entre elas podemos citar problemas de escalonamento, 

problemas de roteamento e outras aplicações onde os serviços estabelecem prioridades 

de execução. 

Além disso, o PCVG, por ser uma generalização do PCV, pertence a classe NP- 

Árdua, limitando o uso exclusivo de técnicas exatas. Desta forma, surge a necessidade 

de se desenvolver procedimentos heurísticos ou aproximados para a sua solução. 

A proposta deste trabalho é desenvolver algoritmos heurísticos para o PCVG 

utilizando conceitos das metaheurísticas GRASP e VNS que têm produzido soluções 

competitivas, quando comparadas com outras metaheurísticas, em diferentes problemas 

de otimização combinatória. 

Esta dissertação está dividida da seguinte forma: no capítulo 2, é dada uma visão 

geral do Problema do Caixeiro Viajante com Grupamento (PCVG), onde são 

apresentadas as diversas variações do PCVG e uma descrição formal do problema. No 

capítulo 3, é apresentada a revisão da literatura disponível para o problema. Os 



conceitos básicos das metaheurísticas GRASP e VNS são abordados no capítulo 4. No 

capítulo 5, são descritas as heurísticas propostas para solucionar o problema. Já no 

capítulo 6, são descritos os algoritrnos propostos baseados no GRASP e no VNS. Os 

resultados computacionais são apresentados no capítulo 7 e a conclusão no capítulo 8. 

Finalmente, o capítulo 9 apresenta as referências bibliográficas usadas nesse trabalho. 



2. Problema do Caixeiro Viajante com Grupamentos 

Neste capítulo, é apresentada uma descrição do Problema do Caixeiro Viajante com 

Grupainentos (PCVG) ou "Clustered Traveling Salesinan Problem" (CTSP). 

Formalmente, o PCVG pode ser definido como se segue: 

Seja G = (V,E) um grafo completo e não direcionado com V sendo o conjunto de 

vértices e E = {(vi,vj), onde vi é diferente de vj e vi, vj E V) sendo o conjunto de arestas 

de forma que, cada aresta (vi,vj) está associada a um número dij E R' que será chamado 

de distância entre vi e vj. Considere ainda que, o conjunto de vértices, V, é particionado 

em M conjuntos, V1, V2, ..., VM, denominados grupainentos. Cada vértice vi deve 

pertencer a um, e somente um, grupamento do grafo, ou seja, os M grupamentos do 

problema são M subconjuntos disjuntos do conjunto de vértices V, portanto: 

V 1 u V 2 u  ... u V M = V e V 1 n V 2 n  ... nVM= 0 

O objetivo é encontrar um ciclo hamiltoniano de custo mínimo em G de modo que, 

todos os vértices que pertencem a um mesmo grupamento sejam visitados 

contiguamente. 

O Problema do Caixeiro Viajante (PCV) clássico pode ser visto como um caso 

especial do PCVG onde M é igual a 1. Sendo assim, podemos afirmar que o PCVG é 

NP-Árduo. 

Segundo CHISMAN (1975), uma interpretação do PCVG pode ser: 

"Um caixeiro viajante deve partir de uma cidade, denominada origem ou depósito, 

visitar cada cidade restante do problema uma única vez e retornar à cidade origem 

percorrendo a menor distância possível, como no PCV; Além disso, o conjunto de 

cidades é dividido em subconjuntos disjuntos de modo que, o caixeiro deve visitar as 

cidades de cada subconjunto contiguamente. " 



Neste contexto, as cidades são representadas pelos vértices do grafo e cada dij 

representa o tempo, ou o custo ou a distância do deslocamento entre as cidades i e j, 

representadas pelos vértices vi e vj, respectivamente. As figuras abaixo ilustram um 

exemplo do problema: 

Figura 2.1 - G = (VG,&): Instância do PCVG com 3 grupamentos 

No grafo representado pela Figura 2.1 pode ser definido um PCVG onde: 

- M = {número de grupamentos de G) = 3 

- VG = {conjunto de vértices) = V1 v V2 V V3 

- v1 = {vi) 7 V2 = (~27~3)  e V3 = (~47~5)  

- VG = {VI) v (~27~3)  v (~47~5)  = {vl ív2~~3,~4~~5)  

- & = {conjunto de arestas) = 

( (~ l i~2) i  (v~iv3),(v1iv4)~(v1iv5)i (v2~v3)i(v2iv4)i(v2~v5)i (v3iv4)i(v3~v5)i (~47~5)) 

Observe que, se as restrições de contiguidade dos vértices em cada grupamento for 

desconsiderada, pode-se definir, em G, um PCV. 

A seguir serão apresentadas duas soluções para o PCVG definido no grafo da Figura 

2.1. A Figura 2.2 representa uma solução viável para a instância do PCVG definida no 

grafo G da Figura 2.1, isto é, todos os vértices de cada gruparnento são visitados 

contiguamente. Na Figura 2.3, a solução apresentada é viável para o PCV definido no 



grafo G, porém, é inviável para o PCVG, pois os vértices dos grupamentos V2 e V3 não 

são visitados contiguamente. 

I 

Figura 2.2 - Uma solução viável para o PCVG definido na Figura 2.1 

Figura 2.3 - Uma solução inviável para o PCVG, mas viável para o PCV, definidos na 
Figura 2.1, desconsiderando a condição de contiguidade 

O PCVG pode ser dividido em dois subproblemas: o problema definido a nível dos 

vértices do grafo que define o PCVG, denominado, Problema Inter-Grupamento (PIG) e 

o problema definido a nível dos grupamentos, denominado Problema Entre- 

Grupamento. No PIG, o objetivo é encontrar a sequência de visitas entre os vértices do 

grafo. Enquanto que, o PEG consiste em encontrar a sequência ótima entre os 

grupamentos definidos no conjunto de vértices do grafo. Os dois subproblemas, apesar 

de distintos, são dependentes entre si, ou seja, a solução do problema Inter-Grupamento 

interfere diretamente na solução do Problema Entre-Grupamento e vice-versa. 



No caso geral do Problema do Caixeiro Viajante com Grupamento, também 

chamado Problema do Caixeiro Viajante com Grupamento Irrestrito - PCVGI (Free 

Clustered Traveling Salesman Problem - FCTSP) (CHTSMAN, 1975, JONGENS et aí., 

1985), a ordem de visitas entre os grupamentos não é definida. Portanto, faz parte da 

solução do PCVGI, resolver os problemas Inter e Entre-Grupamento. 

Além disso, no PCVG, o vértice inicial pode, ou não, ser um dado do problema. 

Neste trabalho será considerado o PCVGI sem vértice inicial estabelecido. Nos 

próximos capítulos, o PCVGI sem vértice inicial estabelecido será chamado de PCVG. 

Um caso especial do PCVG é o Problema do Caixeiro Viajante com Grupamento 

Restrito-PCVGR (Restricted Clustered Traveling Salesman Problem-RCTSP) 

(GENDREAU et. al., 1996a, GENDREAU et. al., 1996b, GENDREAU et. al., 1997) 

também chamado de Problema do Caixeiro Viajante com Grupamento Ordenado 

(Ordered Clustered Traveling Salesman Problem - OCTSP) (ANILY et a1,1998) em que 

a ordem de visita dos grupamentos é predefinida. Neste caso, a solução do problema 

Entre-Grupamento faz parte dos dados do PCVG, sendo necessário solucionar apenas o 

problema Inter-Grupamento. 

Entre as aplicações do PCVG, pode-se citar automated warehouse routing 

(CHISMAN, 1975, LOKIN, 1978), planejamento de producão e sequenciamento de 

operações em máquinas controladas numericamente (LOKIN, 1978). Outras aplicações 

envolvem sistemas de serviços reais, onde os consumidores possuem prioridades de 

serviço diferentes (GENDREAU et. al., 1996a, GENDREAU et. al., 1996b, 

GENDREAU et. al., 1997). 



3. Literatura existente para o Problema do Caixeiro Viajante 

com Grupamentos 

Estudando um problema real de armazenamento, em CHISMAN(1975), o autor 

definiu o PCVG e propôs um método de solução para o problema que será descrito a 

seguir: 

Considere G = (V,E) um grafo completo e simétrico onde: 

- V: conjunto de vértices de G 

- E = {(vi,vj) com vi diferente de vj e V;, vj E V} : o conjunto de arestas de G 

- dij E R+: CUS~O da aresta (vi,vj) E E 

- L = max {dij} b' aresta (vi,vj) E E 

- PCVGG: instância do PCVG definida em G 

Para resolver o PCVG, Chisman propôs o seguinte mitodo: 

i) Cria-se uma instância do Problema do Caixeiro Viajante (PCV) baseado na 

PCVGG da seguinte forma: 

Adicione L ao custo de toda aresta que conecta vértices que não pertencem a 

um mesmo grupamento, tomando o cuidado de não alterar os valores dos 

custos das arestas entre vértices de um mesmo grupamento. A instância do 

PCV, resultante da modificação, é denominada PCVG. 

ii) Resolva o PCVG aplicando um dos métodos de solução disponíveis para o 

PCV na literatura. 

iii) Depois de encontrada a solução do PCVG, subtraia L do custo de todas as 

arestas entre vértices que não pertencem a um mesmo grupamento, obtendo 

uma solução para o PCVGG que é a instância original do PCVG. 



Para resolver o PCVG, em CHISMAN (1975), o autor sugere a aplicação de um dos 

algoritrnos de Branch e Bound disponíveis para o PCV. Para mais detalhes desses 

algoritrnos, veja em EASTMAN (1958) LITTLE et al. (1963) e HELD (1971). 

Para justificar o método, CHISMAN (1975) afirma que: 

a) Com a modificação proposta na instância original do PCVG, os custos associados as 

arestas entre grupamentos diferentes são penalizados. Portanto, na solução 

encontrada, o número dessas arestas é o mínimo possível, fazendo com que a 

restrição de contiguidade nos grupamentos seja respeitada. 

b) Como os valores dos custos das arestas entre vértices do mesmo grupamento não 

são alterados, pode-se afirmar que este procedimento não interfere na escolha das 

arestas entre esses vértices. 

c) Uma vez que, o custo das arestas que conectam vértices de gruparnentos diferentes 

são penalizados adicionando um mesmo valor, a escolha dessas arestas não é 

influênciada pela modificação do PCVG. 

CHISMAN (1975) afirma também que o método apresentado neste artigo, quando 

aplicado ao PCVG, encontrou solução ótima para vários problemas de configurações e 

tamanhos diferentes. 

Como mencionado no capítulo anterior, um caso particular do PCVG é o Problema 

do Caixeiro Viajante com Gmpamento Restrito - PCVGR também chamado Problema 

do Caixeiro Viajante com Gmpamentos Ordenados-PCVGO (ANILY et al,1999), ern 

que a ordem de visita dos grupamentos é pré-definida, fazendo parte dos dados do 

problema. 



Em GENDREAU et al. (1996b), os autores apresentam três heurísticas, uma para o 

PCVG e duas, para resolver o PCVGO. 

O método proposto para resolver o PCVG, em GENDREAU et al. (1996b), foi 

baseado na proposta de CHISMAN (1975) e denominado H1. Neste método, a instância 

do PCV (PCVG) é gerada a partir da insíância original do PCVG adicionando uma 

constante L (L >> max(dij)) aos custos das arestas entre vértices de grupamentos 

diferentes. Em H1, o PCVG, resultante do PCVG, é solucionado usando a heurística 

GENIUS. 

GENIUS é uma heurística desenvolvida por GENDRAU et. al. (1992) para resolver 

o PCV e consiste de uma fase de construção e uma fase de otimização (Busca Local). 

Na fase de construção, denominada GENI (Generalized Insertion Procedure), é 

construída uma solução viável para o problema. Na fase de otimização, denominada US 

(Unstringing e Stringing), o objetivo é melhorar a solução construída na fase anterior. 

GENIUS é descrita detalhadamente no capítulo 5 deste trabalho. 

Depois de resolvido o PCVG, é subtraído L de todos os custos das arestas que 

pertencem a solução encontrada para o PCVG e que conectain dois vértices de 

grupainentos diferentes obtendo uma solução válida para a instância original. 

Em GENDREAU et. al. (1996a), os autores consideram o PCVGO onde M = 3, 

denominado Problema do Caixeiro Viajante com Backhauls (PCVB). 

No PCVB, os vértices de V são particionados em ((vl), L, B). O vértice v1 é 

denominado depósito, L corresponde ao conjunto de vértices que representam os 

consumidores Linehaul e, B, o conjunto de vértices que representam os consumidores 

Backhauls. O PCVB consiste em encontrar um ciclo hamiltoniano de custo mínimo no 

grafo definido pelos vértices ( (v l )u  L u B), de modo que, todos os vértices de L 



sejam visitados contiguamente, imediatamente depois de v1 (depósito), seguidos pelos 

vértices de B e retornando a vi. 

Uma generalização muito popular do PCVB é o Problema de Roteamento de 

Veículo com Backhauls (PRVB) estudado por DEIF et al. (1984), GOLDEN et al. 

(1985), CASCO et al. (1988), GOETSCHALCKX et al. (1989) e GELINAS et al. 

(1992). No PRVB existe uma demanda qi associada a cada vértice vi e uma frota 

homogênea de m veículos, com capacidade Q, para atender as necessidades dos clientes. 

O PRVB consiste em determinar m rotas de veículos de custo total mínimo tais que, 

(1) cada rota comece e termine em um nó chamado de depósito vi, (2) cada vértice de 

V/{vi} deve ser visitado somente uma vez e somente por uin veículo, (3) a demanda 

total de qualquer rota não pode ser maior que Q e (4) em todas as rotas, os 

consumidores Backhauls devem ser visitados contiguamente depois dos consumidores 

Linehaul. 

O PCVB pode ser considerado um subproblema do PRVB, no caso particular onde 

m = 1. 

Em GENDREAU et al. (1996a) são apresentados seis métodos de solução para o 

PCVB. Além disso, é descrito um limite inferior para o problema. 

O primeiro método apresentado por GENDREAU et al. (1996a) é o H1, descrito 

anteriormente. 

No segundo método, denominado H2, os autores aplicaram GENIUS separadamente 

nos vértices de L (conjunto de consumidores Linehaul) e nos vértices de B (conjunto de 

consumidores Backhauls) encontrando um ciclo com os vértices do conjunto L (TL) e 

um ciclo com os vértices do conjunto B (TB). Sendo que, TL e TB consideram todos os 

vértices dos conjuntos L e B, respectivamente. 



Através de modificações nos ciclos TL e TB, é obtido um novo ciclo, denominado 

TG, que é solução do PCVG. TG é elaborado da seguinte forma: 

Considere {vy,u') E L e {v",u") E B, tal que, em TL, exista a aresta (v',uY) e, em 

TB, exista a aresta (v",~"). Remova (v',u7) de TL, (vyy,uYy) de TB e insira as arestas 

(v7,v"), (vl,u7) e (v1,uy '). A Figura 3.1 ilustra a maneira como TG é obtido 

Figura 3.1 - Método H2: Construção de TG 

Cada combinação dos vértices v' e v" resulta em um novo ciclo TG. Portanto, 

depois de consideradas todas as combinações de v' e v", a solução de menor custo é 

escolhida como solução do problema. 

A seguir, será descrito o terceiro método proposto por GENDREAU et al. (1996a), 

denominado H3. 

Assim como no H2, são obtidos dois ciclos TL e TB que modificados resultam em 

um novo ciclo, TG, que é solução do problema. Porém, no H3, TB, TL e TG são 

constmídos de maneira diferente. 

O ciclo TL é obtido aplicando GENIüS nos vértices do conjunto {L u (vi)). Já o 

ciclo TB é obtido aplicando G E W S  nos vértices do conjunto {B u {vl)). 

O ciclo TG, obtido a partir de TL e TB, é construído da seguinte maneira: 

Considere V'E {vi,vj) e v" E {vs,vt), onde (v1,vi) e (v1,vj) são arestas de TL e (v1,vs) 

e (vl,vt) são arestas de TB. Remova (vi,vY) em TL e (vl,v7') em TB, insira (v',~"). 



A Figura 3.2 ilustra a construção de TG. 

Figura 3.2 - Método H3 : Construção de TG 

O número de soluções construídas em H3 é igual ao número de combinações 

possíveis de v' e v". A solução de menor custo é escolhida como solução do problema. 

O próximo método apresentado em GENDREAU et al. (1996a), H4, é descrita a 

seguir: Começando com um ciclo, denominado S, consistindo do vértice origem, vi, um 

vértice de L e um vértice de B, escolhidos aleatoriamente, insira os demais vértices do 

grafo em S, usando a heurística da Inserção mais Barata e considerando a restrição de 

contigüidade dos vértices de L e B e a ordem de precedência dos conjuntos. 

A Heurística da Inserção mais Barata é descrita com detalhes no capítulo 5 deste 

trabalho. 

No ciclo S, construído na etapa anterior, aplique o procedimento de otimização US, 

considerando a restrição de contigüidade dos vértices de L e B e a relação de 

precedência dos conjuntos. 

GENDREAU et al. (1996a) também apresentaram o método H5 onde a solução do 

PCVG é obtida da seguinte forma: 

Obtenha uma instância do PCV através da instância original do PCVG, modificando 

a matriz de custo do grafo como em H1. Aplique o procedimento GENI para construir 

um ciclo inicial S. Em S, aplique o procedimento de pós-otimização Or-OPT, descrito 

pelos autores. 

A solução obtida é uma solução do PCV e deve, portanto, ser modificada para que 

se torne uma solução do PCVG. 



Finalmente, os autores apresentam a heurística H6, onde a solução inicial é 

construída como em H4. Posteriomente, na fase de otimização, o procedimento Or- 

OPT é aplicado na solução inicial obtendo uma nova solução para o problema. 

Os autores realizaram testes com os seis métodos em instâncias com 100, 200, 300, 

500 e 1000 vértices. Para as instâncias com 100, 200 e 300 nós, os resultados foram 

comparados com o valor do limite inferior do problema que foi definido pelos autores. 

Em temos de qualidade da solução, H1 é o melhor método seguido por H4, H2, H3, H5 

e H6. Na análise dos resultados é possível perceber que os melhores métodos são 

aqueles baseados em GENIUS. Por outro lado, os piores resultados foram obtidos com a 

aplicação de H6, baseada na Heurística de Inserção mais Barata e o método Or-Opt. 

Finalmente, comparando H4 com H6 e H5 com H1, que se diferenciam pela fase de 

refinamento da solução, é possível observar que US apresenta uma superioridade em 

relação ao procedimento Or-OPT na fase de refinamento. 

Antes de descrever os outros métodos encontrados na literatura do PCVG, será 

apresentada a definição de alguns conceitos: Garantia de Performance, também 

chamada de Razão de Aproximação, e Algoritmo Aproximado. A Garantia de 

Performance de um algoritmo para um problema de ininirnizaçao (ou maximização) é a 

se é garantido que o algoritmo encontra soluções cujo valor é no máximo (ou no 

mínimo para problemas de maximização) a vezes o valor da solução ótima. Sendo 

assim, um Algoritmo a-aproximado para um determinado problema é um algoritino 

que, executado em tempo polinomial, possui perfomance garantida igual a a. 

ANJLY et al. (1999b) apresentaram um algoritmo 513-aproximado para o PCVGO 

baseado na Heurística de Christofides (CHRISTOFIDES, 1976) com complexidade 

0(n3). Já em ARKIN et al. (1997), os autores apresentaram um algoritmo 3.5- 



aproximado. Ainda para o PCVGO, o algoritmo apresentado por GENDREAU et. al. 

(1996b) possui razão de aproximação igual a 2. 

O próximo trabalho apresentado foi descrito por GUTTMAN et al. (2000), onde os 

autores consideraram 5 variações do PCVG e apresentaram algoritmos de aproximação 

com garantia de perfomance limitada para resolvê-las. Entre as variações consideradas, 

quatro se diferenciam na especificação dos vértices de entrada e saída em cada 

grupamento. Na primeira variação do PCVG (PCVGI), os vértices de entrada e saída em 

cada grupamento são especificados e os autores descreveram um algoritmo com 

garantia de performance igual a 1.9091. Na segunda, (PCVG2), dois vértices de cada 

grupamento são especificados, entretanto, a escolha de qual vértice será a entrada e 

saida em cada grupamento faz parte da solução do problema. Para essa variação, o 

algoritmo apresentado possui razão de aproximação igual a 1.8. No terceiro caso, 

(PCVG3), é dado somente o vértice de entrada de cada grupamento e o algoritmo 

proposto é 2.643-aproximado. Para o quarto problema considerado, (PCVG4), a escolha 

dos vértices de entrada e saída de cada grupamento faz parte da solução do problema e o 

algoritino apresentado possui razão de aproximação igual a 2.75. Finalmente, os autores 

apresentaram um algoritino 513-aproximado para o PCVG onde o número de 

grupamentos é constante. 

Dentre as variações do PCVG consideradas em GUTTMAN et al. (2000), o PCVG4 

é o problema estudado neste trabalho e, a seguir, será dada uma breve descrição do 

método de solução proposto para o PCVG4. 

Na elaboração dos algoritmos que resolvem as variações do PCVG, GUTTMAN et 

al. (2000) usaram algoritmos aproximados elaborados para solucionar problemas 

conhecidos na literatura como o Problema do Caminho do Caixeiro Viajante (PCCV) 

(HOOGEVEEN, 199 I), Problema do Staker Crane (PSC) (FREDERICKSON, 1978, 



JOHNSON, 1985) e Problema do Carteiro Rural (PCR) (FREDERICKSON, 1979, 

EISELT, 1995, JANSEN, 1992). 

No método proposto por GUTTMAN et al. (2000) para o PCVG4, são construídas 

duas soluções e a melhor delas é selecionada. 

A seguir é dada uma breve descrição do algoritmo para a versão do PCVG sem 

especificação dos vértices de entrada e saída dos grupamentos: 

Dados de Entrada: 

1. Grafo G = (V,E), onde V é o conjunto de vértices e E, o conjunto de arestas 

2. VI, V2, ..., VM: M subconjuntos disjuntos de V 

Inicio 

1. Construção da Solução S1 

1.1- Em cada grupamento VI, considere o problema de encontrar um caminho 

hamiltoniano de custo mínimo entre os vértices do grupamento, este problema é 

uma variação do Problema do Caminho do Caixeiro Viajante (PCCV) onde os 

vértices inicial e final do caminho não são especificados. Os autores aplicaram 

um algoritmo desenvolvido para o PCCV encontrando um caminho PI em cada 

grupamento VI. 

1.2- Deixe SI e tI ser os vértices inicial e final no caminho PI, encontrado 

anteriormente. Nesta etapa, os autores propõem uma alteração no grafo 

substituindo o caminho encontrado em cada grupamento VI por uma aresta entre 

os vértices (sI,tI) com o mesmo peso do caminho PI. O problema modificado 

(PCVGM) pode ser considerado como um problema do carteiro rural (PCR), 

onde o conjunto de arestas especiais (E') é composto das arestas (sI,tI) 

acrescentadas nesta etapa. No grafo modificado, os autores aplicaram um 

algoritmo desenvolvido para o PCR encontrando uma solução S'. 



1.3- Na solução encontrada, S', cada aresta (sI,tI) foi substituída pelo caminho 

harniltoniano PI, obtendo SI. 

2. Construção da Solução S2 

2.1- Em cada grupamento, encontrar os vértices SI e tI tal que, a distância entre si 

e tI seja a máxima possível. Esses vértices, SI e t ~ ,  serão os vértices de entrada e 

saída em cada grupamento VI do grafo. 

2.2- Aplicar o algoritmo proposto para a versão do PCVG onde são 

especificados os vértices de entrada e saída de cada grupamento encontrando 

uma solução (S2) para o problema original. 

3. Escolha a melhor solução entre Si e S2 para ser a solução do problema. 

Para esta variação do PCVG, GUTTMAN et al. (2000) afirmam que o algoritmo 

proposto possui garantia de performance igual a 2.75. 

Em uma outra classe de métodos encontrados na literatura do PCVG, foram 

desenvolvidos algoritmos genéticos para solucionar o PCVG. 

Em POTVIN et al. (1995) é descrito um algoritmo genético para o PCVGO, onde o 

processo de reprodução é feito em dois níveis: a nível dos grupamentos, para determinar 

a sequência de visita entre os grupamentos e a nível dos vértices, para determinar a 

sequência de visita entre os vértices. A nível dos vértices, é utilizada a heurística 

genética ERX (Genétic Edge Recombination) que é um operador desenvolvido por 

WHITLEY et a1 (1989) para gerar a sequência de visita entre os vértices de cada 

grupamento. A nível dos grupamentos, são utilizados operadores clássicos para geração 

de cromossomos filhos, respeitando a ordem preestabelecida de visita entre os 

grupamentos. Neste trabalho, os autores compararam o algoritmo genético com uma 



iinplementação do método H1, descrito anteriormente. Os resultados computacionais 

mostraram que, em termos de qualidade de solução, o algoritino genético mostra uma 

superioridade em relação a H1, porém H1 é mais rápida. 

Em POTVIN et. al. (1996) é descrito um algoritmo genético para o PCVG. Assim 

como no trabalho anterior, no método proposto pelos autores, a reprodução é feita a 

nível dos grupamentos, para determinar a seqüência de visitas entre os grupamentos e a 

nível dos vértices, encontrando a ordem de visita dos vértices de cada grupamento. 

Porém, os autores usam o operador ERX tanto na reprodução a nível de grupamentos 

quanto a nível de vértices. O operador de mutação foi o procedimento de busca local 2- 

opt, definido por LIN et al(1973), que foi aplicado primeiro a nível de grupamento e 

depois, em cada grupamento, a nível de vértices. Para testar o método, os autores 

usaram dois tipos diferentes de grafos: grafo aleatório e grafo geométrico. No grafo 

aleatório, os vértices foram gerados aleatoriamente em uin quadrado de dimensões 

[0,100]~ distribuídos uniformemente. Além disso, os vértices eram associados 

aleatoriamente aos gruparnentos na ordem em que eram gerados. No outro tipo de grafo, 

grafo geométrico, é definido um quadrado de dimensões iguais a [0,100]~ e o ponto 

[50,50] que é considerado como o vértice origem do problema. Suponha que M seja o 

número de grupamentos do problema, o quadrado é dividido em M retângulos iguais 

que correspondem aos grupamentos do problema. Finalmente, os vértices são gerados 

aleatoriamente em cada retângulo segundo uma distribuição uniforme. Os problemas 

foram criados com número de vértices iguais a 100, 300 e 500 e com número de 

grupamentos iguais a 4 e 10. 

Como no artigo descrito anteriormente, os autores implementarain a heurística H1 e 

compararam os resultados de H1 com aqueles obtidos pela aplicação do AG. Foram 

apresentados os custos das soluções, o tempo de execução obtido por cada método e a 



razão entre o valor das soluções encontradas e o valor do limite inferior do problema 

descrito por JONGENS et al. (1985). 

Observando os resultados, os autores puderam constatar que AG é mais rápido em 

problemas onde o número de grupamento é maior, o que se justifica pelo fato de que, 

nesses casos, o problema de otirnização em cada grupamento é menor. Além disso, as 

soluções obtidas por AG são melhores que H1, porém AG requer um tempo de 

execução maior que H1. 

Quando são comparados os custos das soluções com os limites inferiores de cada 

problema, igualmente, AG apresenta uma razão menor entre os custos das soluções e o 

limite inferior, quando comparado com a razão entre os custos das soluções obtidas por 

H1 e o mesmo limite. 

Outro algoritmo genético para o PCVG foi desenvolvido por RABELO et. a1 (1997). 

Os autores desenvolveram uma adaptação do operador ERX para solucionar o problema 

a nível dos vértices e a nível dos grupamentos, ou seja, a adaptação do operador ERX 

foi usada tanto para determinação das sequências entre os vértices de cada grupamento, 

quanto para determinação da sequência de visita entre os grupamentos. Como 

refinamento, foi usada a heurística 2-opt (LIN et. al., 1973). O algoritmo foi comparado 

com uma irnplementação da heurística H1. Com os resultados obtidos, RABELO et al. 

(1997) observaram que, como no caso anterior, o algoritmo genético implementado 

obteve melhores soluções que H1. 



4. GRASP e VNS 

4.1. GRASP - Procedimento de Busca Adaptativa Aleatória Gulosa 

GRASP (Greedy Randomize Adaptive Search Procedures) é urna metaheurística 

desenvolvida por T. Feo e M. Resende (FEO et. ~1.~1995) que consiste em um 

procedimento iterativo, combinando uin método construtivo com uma busca local. Cada 

iteração do GRASP é constituída de duas fases: uma fase de construção em que se 

constrói, elemento por elemento, uma solução viável para o problema, e uma fase de 

busca local, quando se aplica uina técnica de busca na solução construída na fase 

anterior, com o objetivo de encontrar um ótimo local. A melhor solução obtida na fase 

de busca local é comparada as soluções das iterações anteriores e a melhor solução é 

mantida como resultado. 

Em FEO et. al. (1995) e RESENDE (1998), os autores apresentam o método 

descrevendo seus componentes básicos. Uma revisão detalhada da literatura de GRASP 

pode ser vista em FESTA et al. (2000), onde os autores afirmam que GRASP foi 

aplicado obtendo boas soluções em diversas classes de problemas de otimização 

combinatória, tais como: Problemas de Escalonamento (BARD et al. (1989) e FEO et 

al. (199 I)), Problemas de Planarização em Grafos (RESENDE et al., 1997, RESENDE 

et al., 2001), Problemas de Partição em Grafos (LAGUNA et. al., 1994), Problema de 

Steiner (MARTINS et. al., 1999a, MARTINS et. al., 1999b), Problema do Clique 

Máximo em Grafos (PARDALOS et. al., 1995). 

GRASP também pode ser facilmente implementado em paralelo, dividindo as 

iterações entre diversos processadores. Ein PARDALOS et al. (1996), os autores 

apresentam uin GRASP paralelo para o problema MAX-SAT. Já em FEO et. al. (1 995), 

um GRASP paralelo foi aplicado ao problema do clique máximo. Finalmente, em FEO 



et. al. (1994), os autores apresentam um GRASP para resolver o Problema do Conjunto 

Independente em Grafos e uma versão paralela do método. 

4.1.1. Princípios Básicos 

Seja P um problema de otirnização combinatória a ser resolvido aplicando a 

inetaheurística GRASP. O pseudocódigo abaixo descreve um algoritmo básico para o 

GRASP: 

Algoritmo GRASPO 

Inicio 

(I)  DadosEntrada(P); 

(2) Inicialização da melhor sobção encontrada: S*; 

(3) Enquanto critério de parada não satisfeito faça 

(4) Fase de Constncção; 

(5) Fase de Busca Local; 

(6) Atualização de S*; 

(7) Fimenquanto; 

Figura 4.1 - Algoritmo Básico GRASP 

As linhas (1) e (2), da Figura 4.1, correspondem a inicialização dos dados de entrada 

do problema e da variável que representa a melhor solução encontrada, respectivamente. 

Ainda na Figura 4.1, linhas (3)-(7), estão descritas as iterações do GRASP que serão 

executadas até que o critério de parada definido seja atendido. Critérios de parada 

comumente utilizados em GRASP são: definição de um número máximo de iterações ou 

quando for encontrada uma solução desejada. Na linha (4), da Figura 4.1, está 

representada a fase de construção do método, onde, a cada iteração, uma solução inicial 

é construída. Já a linha ( 5 ) ,  Figura 4.1, corresponde a fase de busca local, na qual tenta- 

se obter um ótimo local a partir de uma solução obtida na fase de construção. A cada 

iteração GRASP, S* é atualizada, como descrito na Figura 4.1, linha (6). 



4.1.2. Fase de Construção 

Na fase de construção, uma solução viável (S), para o problema P, é construída 

também iterativamente, elemento por elemento. A cada iteração, os elementos que 

podem ser inseridos em S são avaliados por uma função gulosa definida de acordo com 

o problema P, segundo o benefício alcançado pela inclusão do elemento na solução S. 

Os elementos avaliados são incluídos em uma lista, denominada Lista C, que é ordenada 

de forma crescente em relação ao benefício dos elementos na solução. Uma lista, 

denominada Lista Restrita de Candidatos (RCL - Restricted Candidate List) ou Lista de 

Melhores Candidatos, é formada com os elementos de melhor avaliação. O componente 

probabilístico de GRASP está na escolha aleatória de um elemento da RCL para ser 

inserido em S. O elemento escolhido pode, ou não, ser o de melhor avaliação. Além 

disso, a cada iteração, a escolha do próximo elemento é realizada considerando a 

escolha anterior, este é o fator adaptativo de GRASP. Na Figura 4.2 está descrito o 

pseudocódigo para a fase de construção. 

Algoritmo FaseComtrtrçãoGRASP(S,g(C)) 

Inicio 

(I)  S = 0; 

(2) Lista de candidatos (C) ordenada de acordo com afunçiío gulosa g: C i R; 

(3) enquanto C # 0 faça 

(4) Elabore RCL (RCL); 

(5) Selecione aleatoriamente um elemento de RCL; 

(6) Inclua o elemento em S; 

(7) Atd i ze  a Lista C; 
(8) &enquanto; 

Fim 

Figura 4.2 - Pseudocódigo para Fase de Construção do GRASP 

Na linha (1) da Figura 4.2, a solução S é inicializada. Enquanto que, na linha (2) da 

mesma figura, a Lista C é inicializada ordenando, de forma crescente, os elementos 

candidatos a serem inseridos em S de acordo com a função gulosa g: C + R. As 



iterações, descritas nas linhas (3t(8) da Figura 4.2, são realizadas até que uma solução 

viável seja construída. Ainda na Figura 4.2, linha 4, a lista restrita de candidatos, RCL, é 

elaborada. Na linha (5) ,  um elemento da lista RCL é escolhido aleatoriamente e 

adicionado a solução S na linha (6) da Figura 4.2. Na linha (7), a lista C é atualizada. A 

primeira fase termina quando todos os elementos forem incluídos em S, ou seja, quando 

a Lista C estiver vazia. 

Um fator importante em GRASP é o tamanho da Lista Restrita de Candidatos 

(RCL). A diversidade das soluções encontradas depende do tamanho da lista. Se 

IRCLI=l, a cada iteração da fase de construção, a escolha do elemento que vai compor S 

é uma escolha gulosa e as soluções, obtidas na fase de construção, serão iguais em todas 

as iterações do GRASP. Por outro lado, quanto maior o tamanho da lista RCL, maior a 

diversidade das soluções tornando mais claro o caráter aleatório da fase de construção. 

A restrição dos elementos na RCL pode ser feita determinando um numero máximo 

de elementos na lista elou definindo um intervalo, no qual os elementos devem 

pertencer para que possam ser incluídos na RCL. 

Um outro fator importante a ser discutido em relação a definição da lista RCL é a 

qualidade da solução obtida que depende da qualidade dos elementos que compõem a 

RCL e do tamanho da lista. Em relação a qualidade dos elementos da RCL, o critério 

guloso deve ser elaborado de forma cuidadosa, pois os elementos que irão compor a 

RCL são definidos de acordo com esse critério. Portanto, caso a função gulosa não seja 

bem definida, podem ser geradas soluções ruins na fase de construção. Além disso, o 

tamanho da RCL deve ser limitado para impedir que sejam escolhidos, a cada iteração 

da fase de construção, elementos que determinam um pequeno benefício a solução. 



4.1.3. Fase de Busca Local 

Antes de descrever esta fase do método GRASP, é preciso definir o conceito de 

vizinhança. Uma vizinhança N(S), para o problema P, é o elemento que introduz a 

noção de proximidade entre uma solução S e as demais soluções de P. Uma solução S é 

um ótimo local se não existe nenhuma solução melhor que S em N(S). 

A solução gerada na fase de construção do GRASP não é, necessariamente, um 

ótimo local em relação a uma determinada vizinhança. Deste modo, é conveniente 

aplicar um método de busca local para tentar melhorar cada solução obtida na fase de 

construção. Assim, o dado de entrada para a fase de busca local do GRASP corresponde 

a solução inicial S obtida na fase de construção. Em cada iteração da fase de busca 

local, são realizadas tentativas de melhorias sucessivas na solução S através de urna 

busca na sua vizinhança. A segunda fase terrnina quando não é possível obter melhoras 

na solução S em N(S). 

Dado uma vizinhança N, para uma solução S, o pseudocódigo apresentado na Figura 

4.3 descreve a fase de busca local: 

Algoritmo - FaseBuscaLocal(N(s),s) 

Inicio 

(1) enquanto critério de parada não satisfeito faca 

(2) Encontre solução S' E N($ ; 

(3) Se S' for melhor que S então S =SI; 

(4) Jim-enquanto; 

Fim! 

Figura 4.3 - Pseudocódigo para Fase de Busca Local do GRASP 

As linhas (1)-(4), da Figura 4.3, correspondem as iterações da fase de busca local 

que são executadas até que o critério de parada, definido para a fase de busca local, não 

seja atendido. 



A eficiência do procedimento de busca local depende da definição correta da 

vizinhança, da estratégia de busca escolhida e da qualidade da solução inicial. Além 

disso, a utilização de estruturas de dados eficientes pode também contribuir para 

eficiência do procedimento de busca acelerando sua execução. 

Uma das vantagens na utilização do GRASP se refere a qualidade da solução inicial, 

pois, caso os componentes da fase de construção sejam bem definidos, as soluções 

inicias geradas, pela própria definição do procedimento de construção, são consideradas 

de boa qualidade. Outro beneficio intrínseco nesta metaheurística é a facilidade de 

implementação, sendo necessária a definição de poucos parâmetros como, por exemplo, 

a restritividade da lista de candidatos e o número de iterações. Além disso, 

normalmente, heurísticas gulosas são simples de se projetar e implementar. 

Outra vantagem encontrada em GRASP é a variedade das soluções obtidas quando a 

realização de várias iterações é permitida. Para os problemas de otimização 

combinatória que são considerados difíceis, muitas vezes, as soluções ótimas não são 

conhecidas e, sendo assim, a crítica para distinguir entre soluções ótimas e próximas do 

ótimo não existe. Deste modo, a flexibilidade alcançada pela rapidez com que GRASP 

gera um grande número soluções pode ser bastante satisfatória quando da avaliação 

destas soluções. 



4.2. VNS - Variable Neighborhood Search 

Um algoritmo de busca local, quando aplicado em um problema de otirnização, 

começa com uma solução viável do problema e a cada iteração tentar obter, na 

vizinhança da solução, um ótimo local. Portanto, para essa classe de algoritmos é 

extremamente importante deflinir corretamente a estrutura de vizinhança que será 

adotada. De maneira geral, quanto maior o tamanho vizinhança, melhor será a qualidade 

do ótimo local encontrado. Da mesma forma, quanto maior o tamanho da vizinhança, 

maior o tempo gasto pelo algoritmo de busca em cada iteração. Por outro lado, existe 

um risco de se obter soluções ruins caso a estrutura da vizinhança for definida de 

maneira que um espaço muito pequeno seja considerado. Muitos estudos têm sido 

realizados no sentido de desenvolver procedimentos heurísticos ou metaheurísticos, 

baseados nos métodos de busca local tradicionais, que diminuam o risco de se obter 

soluções ruins e que, por outro lado, sejam eficientes em relação ao tempo 

computacional exigido quando da sua aplicação. 

Variable Neighborhoods Search (VNS) é uma metaheurística proposta por 

MANDENOVIC et al. (1997) baseada na exploração de uma estrutura de vizinhança 

dinâmica. No VNS o tamanho da vizinhança não é constante. Seja p o tamanho da 

vizinhança definido no método de busca escolhido para solucionar um problema, o VNS 

começa com um valor pequeno de p que cresce gradativamente até um valor máximo 

definido para o problema. Portanto, ao contrário dos outros métodos de busca local, 

VNS não segue uma trajetória, mas explora vizinhanças cada vez mais distantes da 

solução corrente em busca de um ótimo local de boa qualidade para o problema. 



4.2.1. Princípios Básicos 

Para descrever o VNS, considere P como um problema de otirnização combinatória 

e S, uma solução viável de P. Além disso, Nk(S) = {conjunto de soluções na k-ésima 

vizinhança da solução S) com k = 1, ..., kmap A definição da estrutura de vizinhança 

adotada e o valor de kmax dependem do problema P. Nos métodos de busca local 

tradicionais, k,,, = 1. Na Figura 4.4 está representado um pseudocódigo para o VNS. 

Algoritmo - Básico-WS 

Inicio 

(I) DadosEntrada(P, S )  ; 

(2) Defina a estrutura de vizinhança que será considerada pelo algoritmo de 

busca e o valor de h, 
(3) k = I ;  

(4) enquanto k 5 k,n, faça 

(5) Escolha uma solução S ' aleatoriamente na k-ésiína vizinhança de 

S, ou seja, S ' E  N,(S); 

(6) Aplique um método de busca local com S' como solução inicial; 

Seja S", o ótimo local encontrado; 

(7) Se S" é melhor que S 

então faça k=I; S = S "; 

senão faça k = k+l;  

(8) fim-enquanto; 

Fim; 

Figura 4.4 - Algoritmo básico para oVNS 

Na linha (1) da Figura 4.4, é elaborada a solução inicial (S) para o problema P. A 

estrutura de vizinhança e o valor dos parâmetros kmax são definidos na linha (2) da 

Figura 4.4. A variável k, que controla o espaço de busca considerado pelo algoritmo em 

cada iteração, é inicializada na lmha (3) da mesma figura. Já nas linhas (4)-(8), estão 

descritas as iterações do W S .  Na linha (5) da Figura 4.4, uma solução S' pertencente a 
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k-ésima vizinhança de S é escolhida aleatoriamente. Ainda na Figura 4.4, linha (6), é 

encontrado um ótimo local na vizinhança de S' através da aplicação do algoritmo de 

busca definido. O ótimo local é denominado S". Na linha (7) da Figura 4.4, se S" for 

melhor que S, a busca recomeça com k = 1, considerando a solução S", caso contrário, a 

busca continua em S com k k + l .  

A escolha do método de construção da solução inicial considerada pelo algoritmo é 

extremamente importante na elaboração do VNS, pois dela depende a qualidade da 

solução inicial. Além disso, podem ocorrer ciclos caso não seja estabelecido algum 

critério adicional quando é realizada a escolha aleatória de uma solução na vizinhança 

da solução que está sendo considerada (lmha (5) da Figura 4.4). 

Em relação a definição do espaço de busca considerado, é importante destacar que o 

tempo computacional exigido pela execução de um algoritmo de busca é diretamente 

proporcional ao tamanho da vizinhança considerada. Por outro lado, quanto maior o 

tamanho da vizinhança, menores serão as chances de se encontrar ótimos locais pobres. 

Nas heurísticas de busca local tradicionais, o tamanho do espaço de busca é fixo durante 

toda a execução do método. Por outro lado, no VNS, a partir de uma análise bem 

elaborada do problema, é possível definir uma variação desse espaço de busca de 

maneira que se tenha soluções melhores sem provocar um grande aumento no tempo 

computacional exigido. 



5. Heurísticas para o Problema do Caixeiro Viajante com 

Grupamentos 

Neste capítulo, serão descritas as hewísticas que foram usadas para solucionar o 

Problema do Caixeiro Viajante com Grupamento. O método de solução do PCVG, 

inicialmente, é baseado na idéia de CHISMAN (1975), ou seja, o PCVG é transformado 

em um PCV e resolvido aplicando um dos métodos de solução disponíveis para o PCV. 

Outra idéia proposta foi perturbar os dados de entrada gerando variações do 

problema e analisar o comportamento dos algoritmos quando executados considerando 

essas variações. Para isso, a cada instância do PCVG, foram geradas um número a de 

variações. Essas variações foram solucionadas usando as hewísticas irnplementadas. 

Por fim, as soluções obtidas para as variações eram modificadas obtendo soluções para 

o problema original. 

A seguir será descrita a maneira como as variações foram geradas e como os 

algoritmos foram elaborados. No decorrer deste trabalho, considere: 

- G = (V, E): grafo simétrico e completo 

- V: (conjuntodevérticesdeG} = (vi ,... ,vi, ... ,v;, ... ,vn}, IVI=Ne 

- E: (conjunto de arestas de G} 

- PCVGG: Instância do Problema do Caixeiro Viajante com Grupamento definido 

no grafo G 

- PCVG: Instância do Problema do Caixeiro Viajante definida a partir do PCVGG 

- V=VI u .. . u VI u VJ u ... u VM, onde M é o número de grupamento do PCVGG 

- dij: custo da aresta (v;,~;) E E com (v;,~;} E V 

- S: ciclo hamiltoniano, solução do PCVGG 

- CS: custo da solução S 



- PCVGI: i-esirna variação do PCVGG 

- dlij: custo da aresta (vi,vj) na variação PCVGi 

Considere ainda os seguintes conceitos: 

- Um vértice vj é mais próximo de vi, se (vi,vj) é a aresta de menor custo que 

possui vi como vértice incidente. 

- Um vértice vi é vizinho de vj em S, se existe a aresta (vi,vj) em S 

Na Figura 5.1, está representado o pseudocódigo do algoritmo irnplementado para 

gerar as variações. O algoritmo foi denominado Algoritmo Gerador. 

Algoritmo Gerador (PCVGG PCVGS 

Inicio 

(])Defina p como f l  << máx{dJ; i = 0; 

(2)Enquanto i < a faça 

(3) Para cada aresta (vi,vJ do gvafo, tal que, vi e vjpertencem ao mesmo 

ppamento faça: 

(4) Dejna d escolhendo, aleatoriamente, unz dos valores 

0, f l  2/9,3BY - f l - J f l -3 /9  

(5) Some d ao custo da aresta (v,,vJ tomando o cuidado para que 

o novo valor do custo seja positivo 

d.. g = d + 4,; 

(6) Fim Para; 

(7)Fim Enquanto; 

Fim 

Figura 5.1 : Algoritmo Gerador 

A instância original do PCVG definida no grafo G, PCVGG, é o dado de entrada do 

algoritmo. Enquanto que, as a variações do problema são a saída do algoritmo. Na i- 

ésima iteração do loop, descrito nas linhas (2)-(4) da Figura 5.1, a i-ésima variação é 

obtida alterando os custos das arestas do PCVGG que conectam vértices que pertencem 



ao mesmo grupamento. Para isto, a cada aresta (vi,vj), se vi e vj pertencem ao mesmo 

grupamento então, na linha (3) da Figura 5.1, é definido o número d que é somado ao 

custo da aresta dij na linha (4), resultando em um novo custo dIij. 

Depois de geradas as variações, a instância original e suas variações foram 

solucionadas usando os algoritmos elaborados segundo a idéia de CHISMAN (1975). 

Os cinco algoritinos implementados diferem-se pela heurística usada para solucionar 

a instância do PCV gerada a partir da instância original, PCVG. Em três algoritmos, o 

PCVG é resolvido aplicando heurísticas de construção elaboradas para o PCV que foram 

propostas por KINDERVATER et 01. (1989). No primeiro, denominado HIMP, o PCVG 

é resolvido usando a Heurística da Inserção Mais Próxima. No método denominado 

HIMB, a heurística usada foi a Heurística da Inserção Mais Barata. No terceiro método, 

HVMP, o PCVG é resolvido com a Heurística do Vizinho Mais Próximo. 

Baseado em H1, método proposto por GENDREAU et al. (1996a), foi desenvolvido 

um método, denominado HlM, onde o PCVG foi solucionado por GENIUS-M que é 

uma heurística proposta neste trabalho, desenvolvida a partir de GENKJS. 

Finalmente, para comparar com algoritmos propostos, H1 foi implementado. Como 

dito anteriormente, no H1, o PCVG é solucionado usando a hewística GENIUS. 

A seguir, na Figura 5.2, é apresentado o pseudocódigo dos algoritmos. Os dados de 

entrada dos algoritmos podem ser a instância original do PCVG ou uma de suas 

variações. Na linha (1) da Figura 5.2, a penalidade L é definida para criar, na linha (2) 

da mesma figura, a instância do PCV baseada na instância original do PCVG, 

denominada PCVG. Na linha (3) da Figura 5.2, o PCVG é solucionado. O que diferencia 

os algoritinos implementados é o método usado para solucionar o PCVG. Ainda na 

Figura 5.2, linha (4), a solução real do problema é obtida através de um procedimento 

de "concerto" da solução do PCVG, SG, para que esta seja uma solução real do PCVG. 



Na linha (5), se o problema resolvido for o PCVGG, a solução obtida, na linha (4), é a 

solução real do problema e o algoritmo termina. Caso contrário, se o problema resolvido 

for una  variação da instância original (perturbação dos dados de entrada), a solução S é 

solução da variação que está sendo considerada. Desta forma, na linha (7) da Figura 5.2, 

os custos das arestas que fazem parte de S e que foram modificados na geração da 

variação deverão ser alterados para o valor original, obtendo uma solução válida para a 

instância original do PCVG. 

Algoritmo Heurístico (Irtstârtcia do PCVG) 

Início 

(I)  DeJina L E i? como L >> maxidd. 

(2) Crie uma instância do PCVsomando L ao custo de toda aresta (vi,$ do PCVGG onde 

vi e v, pertençam a grupamentos d$erentes. Seja PCVG a instância do PCV criada com 

as mod@cações. 

(3) Resolva o PCV& 

Seja SG a solução obtida e CG O seu custo; 

(4) Diminua L dos custos de toda aresta de SG cujos vértices pertençam a gmpamentos 

diferente, obtendo a solução real S que é a solução do problema considerado: 

C (CUS~O da S O ~ U Ç ~ O  S) = CG - L  *M 

(5) Se a instância considerada for a original 

então pare, S é a solução do problema 

(6) senão 

Seja PCVGI a variação que está sendo considerada. 

(7) Para cada aresta (v,vJ da solução S que conecta vértices do mesmo ppamento 

faça: 

C = C - dst + dst 

(8) Fim-Para; 

Fim 

Figura 5.2- Algoritmo Hewístico 

Desta forma, nos procedimentos aqui propostos, foram realizadas dois tipos de 

perturbação nos dados de entrada do PCVG: P 1 e P2. 



- P1: Na perturbação P1, todos os custos das aresta (vi,vj), tal que os vértices v; e 

vj pertencem a gnipamentos distintos, devem ser alterados. Com isso, o PCVG é 

transformado em um PCV. 

- P2: A segunda perturbação dos dados de entrada, P2, se refere ao passos 4 e 5 do 

algoritmo mostrado na Figura 5.1. Neste caso, a idéia é obter novas soluções 

aproximadas e de boa qualidade sem modificar o algoritmo, mas perturbando os 

dados de entrada. Com isso, toda heurística ou metaheurística pode, a cada 

perturbação, gerar diferentes soluções aproximadas. 

A seguir serão descritas as heurísticas implementadas para resolver a instância do 

PCV associada a instância do PCVG em cada um dos métodos. 



5.1. Heurística da Inserção Mais Próxima 

A heurística de construção, denominada Heurística da Inserção mais Próxima, foi 

usada no algoritmo HIMP para resolver a instância do PCV resultante do PCVG. Na 

Figura 5.3 é descrito o pseudocódigo desta heurística. 

I n  ido 

(I) Selecione aleatoriamente um vértice v. c 
(2) S = vo; 

(3) c s  = o; 
(4) Enquanto S não contém todos os vértices de Vfaça 

(5) Selecione o vértice v, a ser inserido no ciclo como um vértice, não pertencente a 

S, mais próximo a um dos vértices que já pertencem a S. 

(6) Para cada par de vértices {vi,vJ vizinhos em S defina 

Cs(i,j) = Cs-dg + cS, + d, 

(7) Escolha v ; e v > tal que, em (6), Cs(i',j i) seja o mínimo possível; 

(8) Insira v, entre v'i e v > ou seja, S = S s {v,); 

(9) Cs = Cs(i ', j i); 

(I 0) Fim-Enquanto; 

Fim 

Figura 5.3- Heurística da Inserção mais Próxima 

Na linha (2) da Figura 5.3, a solução S é inicializada com o vértice v0 E V que 

escolhido aleatoriamente na linha (1) da mesma figura. O loop, descrito nas linhas (4)- 

(10) da Figura 5.3, é realizado enquanto existir um vértice vi E V que não pertença a S. 

Na linha (5) da Figura 5.3, o próximo vértice a ser inserido em S, v,, é escolhido 

tomando um vértice não pertencente a S, mais próximo de um dos vértices que já 

pertence a S. A posição onde v, será incluído em S é definida nas linhas (6) e (7) da 

Figura 5.3. Nas linhas (8) e (9), a solução S e seu custo são abalizados. 



5.2. Heurística da Inserção Mais Barata 

No algoritmo denominado HIMl3, a heurística de construção usada para resolver a 

instância do PCV associada a instância origrnal do PCVG foi a Heurística da Inserção 

mais Barata. O pseudocódigo para a heurística é descrito na Figura 5.4. 

ln icio 

(1) Selecione aleaioriamenie um vériice v. E K 

(2) S = vo; 

(3) Cs = o; 
(4) Enquanto S ndo contém todos os vériices de Vfaça 

(5) Para todo vértice v, que não pertence à S e todo par de vértices {vi, v,j vizinhos 

em S, faça 

C,y(its,~J = Cs + dk + d j  - de 

(6) Fim-Para; 

(7) Selecione os vértice v '* v e v 'i, tal que, em (5), Cs(i ',s ',j í) seja mínimapossível; 

(8) Insira v ', em S entre os vértices v e v ),. 

(9) Cs=Cs(i',s:jl); 

(1 0) Fim-Enquanto; 

Fim: 

Figura 5.4- Heurística da Inserção mais Barata 

Com o vértice v0 E V que foi escolhido aleatoriamente na linha (1) da Figura 5.4, a 

solução S é inicializada na linha (2) da mesma figura. O loop, descrito nas linhas (4)- 

(10) da Figura 5.4, é realizado enquanto existir um vértice vi E V que não pertence a S. 

Na linha (7) da mesma figura, o próximo vértice, v,, e a posição onde v, será inserido 

em S são escolhidas segundo o valor definido nas linhas (5) e (6). Finalmente, nas 

linhas (8) e (9) da Figura 5.4, a solução S e seu custo são atualizados. 



5.3. Heurística do Vizinho Mais Próximo 

A próxima heurística descrita é a Heurística do Vizinho mais Próximo que foi usada 

no algoritmo HVMP para resolver a instância do PCV associada ao PCVG. A Figura 5.5 

descreve o pseudocódigo para a heurística. 

Inicio 

(I) Selecione aleatoriamente um vértice v. E 

(2) S = v(,; 

(3) Cs = o; 

(4) v, = vértice inserido em S mais recentemente = vo; 

(5) Enquanto S não contém todos os vértices de Vfaça 

(6) Escolha o vértice v, não pertencente à S mais próximo de v, (vértice inserido em S 

mais recentemente). 

(7) Insira v, depois de v, ; 

(8) c s =  c s  + 6; 
(9) v, = vs; 

(1 O) Fim-Enquanto; 

Fim; 

Figura 5.5- Heurística do Vizinho Mais Próximo 

Assim como nas heurísticas descritas anteriormente, o ciclo hamiltoniano, S, 

também é construído começando de um vértice escolhido aleatoriamente (linhas 1 e 2 

da Figura 5.5). No loop, descrito nas linhas (5)-(10) da Figura 5.5, o próximo vértice 

inserido em S é escolhido, na linha (6), tomando o vértice mais próximo do vértice que 

foi inserido em S na iteração anterior. Nas linhas (7),(8) e (9) da mesma figura, a 

solução S, o custo de S e a variável que representa o vértice inserido em S mais 

recentemente são atualizadas. 



5.4. Heurística GENIUS 

GENIUS é usado no método proposto por GENDREAU et al. (1996a), denominado 

H1, para resolver o PCV resultante do PCVG penalizando as arestas que conectam 

vértices de grupamentos distintos. 

GENIUS é uma heurística proposta, inicialmente, por GENDREAU et al. (1992) 

para solucionar o Problema do Caixeiro Viajante. Comparada as outras heurísticas 

convencionais disponíveis na literatura do PCV, GENIUS é considerada, atualmente, 

uma das melhores. Como mencionado anteriormente, o método consiste de uma fase de 

construção, denominada GENI (Generalized Insertion Procedure), seguida por uma fase 

de otimização, denominada US (Unstringing e Stringing). 

Na fase de construção, GENI, é obtida uma solução viável (ciclo hamiltoniano) 

para o PCV. A solução é gerada começando por um ciclo contendo três vértices 

escolhidos aleatoriamente e inserindo, a cada passo, um vértice que ainda não pertence a 

solução. 

Suponha que o vértice v foi escolhido para ser inserido entre dois vértices vi e vj do 

ciclo parcial. Uma das características principais deste método de construção é que, antes 

da inserção de v, os vértices vi e vj não são, necessariamente, vizinhos no ciclo. Porém, 

depois de inserido o vértice v, os dois vértices, vi e vj, se tomam adjacentes a v. 

A seguir, será dada a notação adotada para descrever o método. Para uma dada 

orientação do ciclo, considere: 

- Pij: conjunto de vértices do caminho entre os vértices vi e vj 

- vk: um vértice do caminho entre vj e vi 

- vi: um vértice do caminho entre vi e vj 

- NP(v) = {conjunto de p vértices mais próximos de v, pertencentes ao ciclo} 

Além disso, para todo vértice vh pertencente ao ciclo 



- vh+l é O sucessor do vértice vh no ciclo 

- vh-1 é vértice antecessor de vh no ciclo 

Suponha que S é a solução que está sendo construída. A cada iteração do GENI, o 

vértice que será inserido em S é escolhido aleatoriamente entre os vértices que ainda 

não pertencem a S. Seja v, o vértice escolhido. Existem dois tipos de inserção de 

vértices na fase GENI: Tipo 1 e Tipo2 

Tipo 1: Escolha vr, v, E NP(v) e vk E {NP(vr+i) n Psr\{vr,vS}}. Eliminar as arestas 

(V~,V,+I), (V,, V,+]) e (vk, vk+i) e inserir (vr,~), (v, v,) e (v,+i, vk) e (vs+i, ~ + i )  no ciclo. 

.. .... Observe que, a orientação dos caminhos (vdl, v,) e (v,+~,.. vk) é invertida depois da 

inserção de v. A Figura 5.6 representa a inserção do Tipo 1. 
I 

Vr ............ .................... 9 V 

I.. 
i 

t--i v, 
V,+l 

vk ....* ....as. TV,+ 
.... 

Vk+l 

Figura 5.6 - Heurística GENIUS - Fase GENI: Inserção do Tipo 1 

Tipo 2: Escolha vr, V, E NJv) e vk E {NP(v~i) n Psr \ {vs,vs+i} 3 e vi E {Np(vs+i) n Prs \ 

{v~,v,+~}. Eliminar as arestas (v~,v,+I), (VI-I,v~), (V,, vS+l) e (vk-I, vk) e inserir (vr,~), (v, v,), 

..... .... (vi, ( v ~ - ~ ,  vi-]) e (vdl, vk) no ciclo. A orientação dos caminhos (v,+l, vi-1) e (vi 

v,) é invertida depois da inserção de v. A Figura 5.7 ilustra esse tipo de inserção: 

Figura 5.7 - Heurística GENIUS - Fase GENI: Inserção do Tipo 2 



A melhor posição para inserir v no ciclo parcial é determinada comparando os dois 

tipos de inserção e considerando as duas possíveis orientações do grafo. 

Nos dois tipos de inserção, o número de possíveis escolhas viáveis de v,, v,, vk, v1 é 

da ordem de p4(0(p4)). Quando p é pequeno comparado ao número de nós do grafo (n), 

a complexidade do método diminui consideravelmente, pois caso não fosse definida a 

estrutura N,(V), o número de escolhas possíveis dos vértices vr, v,, vk, vi seria da ordem 

de n4. Deste modo, a escolha de p interfere diretamente na qualidade da solução e no 

tempo de execução do algoritino, pois determina o número de possíveis inserções que 

serão consideradas. Normalmente, p é um número pequeno (p=3 ou 4). 

A complexidade de GENI pode ser definida como se segue: 

- (1) Número de Operações para escolha dos vértices vr, v,, vk, v1 : o ( ~ ~ )  

- (2) Número de Operações para inserção de um vértice no ciclo: O(n) 

Como o ciclo começa com 3 vértices escolhidos aleatoriamente, (1) e (2) são 

executadas (n-3) vezes, portanto a complexidade de GENI é da ordem de 0(np4 + n2) 

operações. 

Terminado a fase GENI, a próxima fase de GENIUS é a de otimização local, 

denominada US, onde o objetivo é tentar melhorar a solução construída na fase anterior 

removendo um vértice do ciclo através da operação reversa de GENI e inserindo-o de 

volta usando GENI. O procedimento termina quando nenhuma melhora pode ser obtida 

removendo e reinserindo um vértice qualquer da solução. 

Nesta fase são consideradas duas maneiras de retirada de uin vértice do ciclo. 

Suponha que v, é vértice que será retirado do ciclo: 



Retirada Tipo 1: Escolha v, E NP(vfil). Para uma dada orientação de G, escolha 

v ~ E N ~ ( v ~ - ~ )  como um vértice do caminho (v+l, ..., v,-1). AS arestas (vr-l,vr), (vr,v+l), 

(vk,vk+l) e (v,,v,+l) são removidas, enquanto que as arestas (vr-l,vk), (v+i,v,) e (vk+i,vs+i) 

são inseridas no ciclo. A orientação dos caminhos (vfil, ..., vk) e (vk+i, ..., v,) são 

invertidas. A retirada do Tipo 1 é ilustrada na Figura 5.8. 

Figura 5.8 - Heurística GENIüS - Fase US: Retirada Tipo 1 

Depois de retirado do ciclo, o vértice vr é reinserido usando o GENI. 

Retirada Tipo 2: Escolha v, E N,(V+~). Para uma dada orientação de G, escolha 

V ~ E N ~ ( V ~ - ~ ) ,  como um vértice do caminho (v,+l, . .., vra), e vi E Np(vk+l), como um 

vértice do caminho (v,, ..., vk-1);. AS arestas (vr-1,vr), (vr,v+l), (V,-i,~,) e (vi,vi+i) e 

( V ~ , V ~ + ~ )  são removidas, enquanto que as arestas (vr-l,vk), (vi+l,v,-i), (v+i,v,) e (vi,vk+i) 

são inseridas no ciclo. A orientação dos caminhos (vr+1, ..., v,-i) e (vi+i, ..., vk) são 

invertidas. A Figura 5.9 ilustra a retirada do tipo 2. 

I 

Figura 5.9 - Heurística GENIüS - Fase US: Retirada Tipo 2 



Depois de retirado do ciclo, o vértice v, é reinserido usando o GENI. 

Na fase US, são considerados os dois tipos de retirada e as duas possíveis 

orientações do grafo. Na Figura 5.10, é apresentado o pseudocódigo para a segunda fase 

do GENIUS: 

Algoritmo US 

1- Considere um ciclo inicial S com custo C. Considere S* como a melhor solução 

encontrada até o momento e C* o seu custo, então S*=S, C*=C e t=l; 

2- Retire o vértice v, de S e tente reinseri-10 considerando os dois tipos de retirada, os dois 

tipos de inserção e as duas possíveis orientações de S. 

Seja S' o ciclo obtido e C ', o seu custo. Faça S=S' e C=C > 
3-SeC<C* 

então S*= S, C*=C, t = 1, volte para 2; 

senão 

t=t +I;  

Se t=n+l 

entãopare, melhor solução é S* e seu custo é C*; 

senão volte para 2; 

Fim-s e; 

Fim-se; 

Fim Algoritmo US; 

Figura 5.10 - Pseudocódigo US 

O ciclo inicial S é construído por GENI. Na linha (2) da Figura 5.10, a cada iteração 

da fase US, um vértice de S é retirado e reinserido considerando as duas possíveis 

orientações de S, os dois tipos de retirada definidos no US e os dois tipos de inserção 

definidos no GENI. Na linha (3) da mesma figura, se a solução encontrada com a 

retirada e reinserção do vértice vi (S') for melhor que S*, então a busca recomeça 

considerando S' e o vértice vi. Por outro lado, se o custo de S* é menor que o de S', a 

busca continua tentando reinserir o vértice vi+i em S. 

Observe que tanto GENI quanto US podem ser usados separadamente em outros 

métodos. Este fato e por GENI + US ser considerada urna das melhores heurísticas 



existentes atualmente para o PCV, motivou a análise de variantes desta técnica neste 

trabalho. 

5.5. Heurística GENmS-M 

No algoritmo HlM, GENIUS-M foi usada para resolver o PCV resultante da 

instância original do PCVG. A Heurística GENIUS-M foi elaborada baseada em 

GENIUS. A fase de construção de GENIUS-M é idêntica a de GENIIJS. A diferença 

entre as duas heurísticas está apenas na fase de otimização que, em GENIIJS-M, foi 

denominada US-M. 

A Figura abaixo descreve o pseudocódigo de US-M: 

Algoritmo US-M 

I- Considere um ciclo inicial S com custo C. Seja S*, a melhor solução encontrada até o 

momento e C* o seu custo. Faça S*= S e  C*=C e t=l; 

2- Retire o vértice v, de S e tente reinseri-10 considerando os dois tipos de retirada e os dois 

t@os de inserção depnidos em GENIUS e as duas possíveis orientações de S. 

Seja S' o ciclo obtido e C ', o seu custo. Faça S=S' e C=C '; 

3-SeC<C* 

então S*= S; C*=C; 

4- Faça t =t +l; 

5- Se t= n+l 

então pare, melhor solução é S* e seu custo é C*; 

senão volte para 2; 

6-Fim-se; 

Fim Algoritmo US-M; 

Figura 5.1 1 - Pseudocódigo do US-M 

No GENIUS-M, assim como em GENWS, a cada vértice retirado e reinserido no 

ciclo, são considerados os dois tipos de retirada, os dois tipos de inserção e as duas 

orientações do grafo (linha 2 da Figura 5.11). Em US, toda vez que a retirada e 

reinserção de um vértice em S resulta em uma solução S' melhor que S*, o algoritmo 



passa analisar S' começando do primeiro vértice. Já em US-M, se vi é o vértice que, 

retirado e reinserido em S, originou um ciclo S' melhor que S*, S' passa ser analisada 

pelo algoritmo a partir do vértice vi+, (linha 3 da Figura 5.11). 

No capítulo 7 deste trabalho, são apresentados os resultados obtidos com a aplicação 

das heurísticas propostas, HIMP, HIMB, HVMP e HlM, comparadas aos resultados 

obtidos com H1 (GENDREAU et a1.,1996b). Além disso, para cada instância do PCVG, 

foram geradas 50 variações através de perturbações do tipo P2. As variações foram 

solucionadas pelas heurísticas descritas acima, gerando novas soluções aproximadas 

para a instância original do problema. Os resultados e comparações entre essas soluções 

são apresentados no capítulo 7. 



6. Metaheurísticas para o Problema do Caixeiro Viajante com 

Grupamentos 

Neste capítulo, serão descritos os algoritmos para o PCVG que foram desenvolvidos 

baseados nas metaheurísticas GRASP e VNS. 

Foram elaborados quatro algoritmos. No primeiro, foi desenvolvido um algoritino 

aplicando as idéias propostas no GRASP para resolver o PCVG sendo possível 

identificar todas as etapas descritas no GRASP padrão. No segundo algoritmo, algumas 

idéias do GRASP foram associadas a heurística GENIUS. Já o terceiro algoritmo 

elaborado combina a heurística GENIUS com as idéias propostas no VNS. Finalmente, 

o quarto algoritmo proposto foi elaborado baseado na heurística GENIUS associada as 

metahewísticas GRASP e VNS. 

Em três dos quatro algoritmos propostos, a idéia de CHISMAN (1975) foi usada 

para resolver o PCVG, ou seja, para resolver a instância do PCVG, é obtida uma 

instância do PCV através de modificações nos custos das arestas do grafo que definiu o 

PCVG (perturbação do tipo Pl). A instância do PCV é solucionada pelos algoritmos 

propostos e a solução obtida é modificada para que se tome uma solução da instância 

original do PCVG. Em todos os três algoritmos, a instância do PCV é obtida somando L 

ao custo das arestas do PCVG que conectam vértices pertencentes a grupamentos 

diferentes, sendo que L é o valor máximo dos custos associados as arestas do PCVG. 

Além disso, o procedimento descrito no capítulo anterior, onde são geradas 

variações da instância original do problema para obter novas soluções, também foi 

usado na elaboração de dois dos quatro algoritmos propostos. 

No decorrer deste capítulo, os algoritmos são descritos. 



6.1. GRASP padrão para o PCVG 

O primeiro algoritmo desenvolvido resolve diretamente o PCVG, sendo que, os 

componentes básicos do GRASP foram usados para solucionar o problema. Portanto, o 

algoritmo consiste de duas fases, uma fase de construção e uma fase de busca local. A 

solução inicial do problema, denominada So, é obtida na fase de construção. Enquanto 

que, na fase de busca local, o objetivo é encontrar soluções melhores explorando a 

vizinhança da solução So. 

Antes de começar a descrever o algoritmo, serão definidos alguns conceitos: 

- Um grupamento VJ é vizinho do grupamento VI se na solução do PCVG, VJ é 

visitado imediatamente depois de VI 

- A distancia máxima entre dois gmpamentos distintos VI e Vj, denominada DIJ, é 

calculada da seguinte maneira: 

DIJ = inax{dij) tal que d;, é O custo da aresta (v;, V,) com vi E VI e Vj E VJ 

6.1.1. Fase de Construção 

Na fase de construção do algoritmo GRASP padrão, So é obtida resolvendo, 

separadamente, os dois subproblemas definidos no PCVG: o Problema Inter- 

Grupamento (PIG) e o Problema Entre-Grupamento (PEG). Primeiro, o PEG é 

resolvido, e então, considerando a solução do PEG, o PIG é solucionado. 

6.1.1.1. Fase de Construção: Solução do Problema Entre-Grupamentos (PEG) 

No PEG, o objetivo é definir uma sequência ótima entre os gmpamentos do grafo 

começando de um grupamento Vo, escolhido aleatoriamente, visitando os demais 

grupamentos do grafo e retomando a Vo. A sequência obtida, ou seja, a solução do PEG, 

é denominada SPE~.  



Suponha que VI seja o grupamento inserido mais recentemente em SPEG. Para 

determinar o grupamento vizinho de VI é definida uma lista C1(V1) que contém os 

grupamentos candidatos a serem vizinhos de VI. A lista C1(V1) é elaborada ordenando, 

de forma crescente, os grupamentos do PCVG diferentes de VI e que não pertencem a 

SPEG, segundo a distância máxima entre VI e os demais grupamentos. 

Os kl primeiros elementos de C1(V1), ou seja, os kl grupamentos mais próximos de 

VI, são escolhidos para coinpor a RCLl(VI): lista restrita de candidatos (Restricted 

Candidate List) a vizinho de VI. Sendo que kl, tamanho da RCLl, é um dado de entrada 

do algoritmo e escolhido de acordo com o problema. 

O grupamento vizinho de VI é determinado escolhendo, aleatoriamente, um 

grupamento VJ pertencente a RCLI(VI). 

O PEG é solucionado quando, para um determinado grupamento VI, a lista de 

candidatos é vazia, significando que todos os demais grupamentos do grafo, diferentes 

de VI, já pertencem a solução. Sendo assim, o grupamento que deve ser visitado depois 

de VI deve ser o primeiro grupamento escolhido para coinpor SPEG. 

6.1.1.2. Fase de Construção: Solução do Problema Inter-Grupamentos (PIG) 

No PIG, o objetivo é definir a seqüência ótima de visita entre os vértices do grafo. 

No GRASP padrão desenvolvido para o PCVG, a solução do PIG, denominada SPIG, é 

obtida em duas etapas. 

Na primeira etapa, para cada par de grupamentos vizinhos em SPEG, VI e VJ, são 

estabelecidos os vértices que serão a saída do grupamento VI e a entrada do grupamento 

VJ. Na segunda etapa, para cada grupamento do PCVG, é definido um caininho que 

visita contiguamente todos os vértices do grupamento, considerando os vértices 



escolhidos como entrada e saída em cada grupamento como vértice inicial e final de 

cada ~aminho. 

Seja G = (V,E) um grafo completo e simétrico onde o PCVG pode ser definido. Na 

Figura 6.1, estão representadas as etapas do algoritmo GRASP padrão para o PCVG. 

Para facilitar a ilustragão, no quadro 1 da Figura 6.1, somente os vértices do grafo foram 

representados. Ainda na Figura 6.1, quadro 2, está representada SPEGy enquanto que, nos 

quadros 3 e 4 estão representadas as etapas para construgão da SPIG. 

1- Véitices do Grafo G 

3-Primeira etapa da construção da SPIG 
I I 

I CSegunda etapa da construção da SPIG 

Figura 6.1 -Etapas do GRASP padrão para o PCVG 

Na primeira etapa da construgão da SPIG, onde o objetivo é estabelecer os vértices 

que serão a entrada e a saída de cada grupainento, para cada par de grupamentos 

vizinhos em SPEG, VI e VJ, é definida uma lista, denominada C2(VI,VJ), que contém as 

arestas entre os vértices Vi e vj que são candidatos a saída do grupamento VI e entrada do 

grupamento VJ, respectivamente. A lista C2(VI,VJ) é elaborada ordenando as arestas de 

forma crescente segundo seus custos. Portanto: 

- C2(VI,VJ) = Lista de arestas ((vi, vj), com vi E VI e vj E VJ) ordenada pelo custo dij 



Os k2 primeiros elementos de C2(VI,VJ), ou seja, as k2 arestas de menor peso entre 

vértices vi e vj pertencentes aos grupamentos VI e VJ, respectivamente, são escolhidas 

para compor a Lista Restrita de Candidatos a saída e entrada dos grupainentos VI e VJ, 

denominada RCL2(VI,VJ). Sendo que k2 é um dado de entrada do algoritmo e definido 

de acordo com o problema. 

- RCL2(VI,VJ) = { k2 primeiras arestas (vi,vj) E C2(VI,VJ)) 

Assim, uma aresta da RCL2 é escolhida, aleatoriamente, definindo os vértices de 

saída e entrada nos grupamentos VI e Vj, respectivamente. 

Conhecida a seqüência de visitas entre os grupamentos e os vértices 

correspondentes aos vértices de entrada e saída em cada grupamento, resta definir a 

seqüência de visitas dos demais vértices pertencentes a cada grupamento. O problema 

então é encontrar, para cada grupainento VI do PCVG, um caminho de custo mínimo, 

denominado PI, que visita todos os vértices do grupamento considerando coino vértices 

inicial e final aqueles que foram definidos no passo anterior como entrada e saída do 

grupamento. No algoritmo, o caminho foi construído através da Hewística da Inserção 

mais Próxima, descrita no capítulo anterior. 

Feito isto, a fase de construção do GRASP padrão desenvolvido para o PCVG 

termina obtendo uma solução viável para o problema. 

6.1.2. Fase de Busca Local 

Na fase de busca local do algoritmo, é realizada uma busca em uma vizinhança da 

solução SO, encontrada na fase anterior, com o objetivo de tentar encontrar soluções 

melhores que So. 

Suponha que a sequência de visita entre os grupamentos em SO seja: Vi, ..., VI, VJ, 

... ,VM. O proposto é, dado um par de grupamentos adjacentes, alterar os vértices de 



saída e entrada definidos nos grupamentos e refazer os caminhos nos dois gmpamentos 

considerando os novos vértices escolhidos. 

Seja: 

- VI e VJ: o par de gmpamentos escolhido 

- vi E VI: O vértice de saída do gmpamento VI 

- vj E VJ : O vértice de entrada do gmpamento VJ 

Além disso, uma aresta (v,, vt) é diferente de (vi,vj) quando v, # vi e/ou vt # vj. 

Considere as k3 primeiras arestas diferentes de (vi,vj) que pertencem a lista de 

arestas C2(VI, VJ), construída na fase anterior. Então, na solução So, (vi,vj) é substituída 

por cada aresta considerada em C2(VI, Vj) e os caminhos hamiltonianos dos 

gmpamentos VI e VJ são refeitos considerando a substituição da aresta (vi,vj). Ou seja, 

suponha que (vi, vj) E So será substituída por (v,,vt) E C2(V1, VJ), OS novos caminhos 

devem ser construídos considerando v, como o novo vkrtice de saída do gmpamento VI 

e vt, o novo vértice de entrada do gmpamento VJ. 

Deste modo, serão encontradas k3 soluções que diferem de So somente pela 

seqüência de visita nos nós dos gmpamentos VI e VJ. Sendo que, somente a melhor 

solução deve ser armazenada. O valor de k3 é um dado fornecido ao algoritmo e deve 

ser definido de acordo com o problema. 

É importante destacar que, a modificação das arestas é sempre realizada na solução 

So. Portanto, no exemplo anterior, se a troca da aresta (vi,vj) pela aresta (v,,vt) resultar 

em uma solução melhor que So, a solução encontrada deve ser apenas armazenada e a 

próxima aresta alterada deve pertencer a So. 

Foram iinplementadas duas versões do algoritmo. As duas versões diferem-se pelo 

número de pares de gmpamentos adjacentes ein SO que são analisados na busca local. 



Na primeira versão, apenas um par de grupamentos adjacentes é analisado. Enquanto 

que, na segunda, todos os pares de grupamentos adjacentes são analisados. 

A seguir, é descrita a maneira como o par de grupamentos a ser analisado é 

escolhido na primeira versão do algoritmo: 

Para cada grupamento VI, resolver a instância do Problema do Caixeiro Viajante, 

PCVI, que é definida pelos vértices pertencentes a VI. No algoritmo, o PCVI foi 

solucionado usando a Heurística da Inserção mais Próxima obtendo um ciclo 

hamiltoniano para cada grupamento definido no PCVG. 

Seja: 

- TI = custo do ciclo hamiltoniano obtido no grupamento VI (solução do 

PCVI) e 

- CI = custo do caminho hainiltoniano obtido na fase de construção em cada 

no grupamento VI. 

Para cada par de grupamentos adjacente (VI,VJ) definir SIJ como: 

SIJ=(TI-CI)+(TJ-CJ) 

O par de grupamentos considerado na primeira versão do algoritmo é selecionado 

escolhendo o par de grupamentos adjacentes (Vz,VJ) com menor soma. 

O critério de escolha do par de grupamentos na fase de busca da segunda versão do 

GRASP padrão foi definido desta maneira, pois para cada par de grupamentos 

adjacentes, VI e VJ, quanto menor a soma SIJ, menor a diferença entre TI -CI e Tj - Cj, 

sendo maior o custo do caminho harniltoniano obtido em VI e Vj. Deste modo, os 

grupamentos escolhidos na busca local da primeira versão do GRASP padrão para o 

PCVG são aqueles nos quais, o custo do caminho construído na fase de construção 

precisa ser melhorado. 

A seguir, nas Figuras 6.2 e 6.3 é apresentado o pseudocódigo para o GRASP. 



Algoritmo GRASP padrão para o PCVG 

Irt [cio 

(1) Defina a distancia máxima entre todos os pares de grupamentos PI ,  VJ) E 

(2) Enquanto critério de parada não atendido faca 

Fase de Cortstrução da solução So 

Escolha um grupamento 6 aleatoriamente 

Seq = (VS; Va,aí= 6 
Enquanto Seq não contém todos os grupamentos do PCVG faça 

Elabore C1 (V,,,aJ; 

Se CI é vazia 

Então todos os grupanzentos pertencem a Seq, a seqüência de 

grupamentos está definida 

Senão 

Elabore RCLI(V&,J, onde I RCL1(V,,,J I = kl com kl EN; 

Escolha aleatoriamente um grupamento Vj da lista 

RCLI PatuaJ 

Insira Vj em Seq depois de Vamd; 

Vatztaf = VJ; 

Fim-se; 

Fim-Enquanto; 

Para cada par de grupamentos vizinhos 6 e Vj em Seq faca 

Elabore C2PI, VJ); 

Elabore RCL2 PI, VJ), onde I RCL2 (VI, VJ) 1 = k2; 

Escolha aleatoriamente uma aresta (v,vi) da RCL2 para ser a aresta 

entre os grupamentos 6 eVJ; 

Fim-Para; 

Para cada grupamento 6 do PCVG faça 

Construa o caminho mínimo PI que visita todos os vértices de 6 

considerando como vértices final e inicial do caminho, aqueles que foram 

escolhidos como entrada e saída do grupamento 6 ;  

Fim-Para; 

(23) S* = So 

Figura 6.2- GRASP padrão para o PCVG: Fase de Construção 



O algoritmo continua na Figura 6.3, onde está descrito o pseudocódigo da fase de 

busca local. 
- - - 

Fase de Busca Local 

(24) Enquanto numero depares de grupamentos analisados < B 

(25) Para cada par de grupamentos analisado em So, VI, Vj), faça: 

Seja vi e vj os vértices de saída e entrada dos grupamentos E e Vj , 

respectivamente 

(26) i =O; 

(2 7) Enquanto i < K3 faça 

(28) Considere o i-ésimo elemento de C2(Y, VJ: a aresta (v,vd 

com v, & 6 e v, & Vj 

Em Sh troque a aresta (vi,$ pela aresta (v,vJ 

(29) Construa os caminhos P \ e P ;  nos grupamentos e Vj 

considerando a nova aresta, obtendo uma nova solução S' 

(30) Se S'  é melhor que S* então S* = S'; 

(31) Volte para solução original So; 

(32) Fim-Enquanto; 

(33) Fim-Para; 

(34) Fim-Enquanto; 

(35) Fim-Enquanto; 

Fim 

Figura 6.3- Continuação do GRASP padrão para o PCVG: Fase de Busca Local 

O loop, descrito pela linha (2) da Figura 6.2 a linha (35) da Figura 6.3, descreve 

cada iteração do GRASP padrão. A fase de construção é representada pelas linhas (2)- 

(22) da Figura 6.2. O problema PEG é resolvido nas linhas (4)-(13) da Figura 6.2, já nas 

linhas (14)-(22), é descrita a solução do PIG. Ainda na Figura 6.2, linha (23), a variável 

que representa a melhor solução encontrada, Se, é inicializada com a solução obtida na 

fase de construção. A fase de busca local esta representada na Figura 6.3, linhas (24)- 

(34). Na linha (24) da Figura 6.3, o valor de 8 varia de acordo com a versão do GRASP 

padrão. Na primeira versão, foi usado 8 = 1 e na segunda, 8 = M, sendo que M é o 

número de grupamentos do grafo. Na i-ésima iteração do loop descrito pelas linhas (27)- 



(32) da Figura 6.3, a aresta (vi,vj) de So é trocada pela i-ésima aresta pertencente à CZ, O 

loop é executado até que sejam construídas k3 soluções diferentes de So. Finalmente, na 

linha (30) da Figura 6.3, é armazenada a melhor solução obtida pelo algoritmo. 

6.2. GRASP híbrido para o PCVG 

Observando os resultados preliminares obtidos com a aplicação das heurísticas de 

construção, descritas no capítulo anterior, associadas as idéias de CHISMAN (1975), 

constatou-se que as soluções obtidas com as variações geradas para uma determinada 

instância do PCVG, em alguns casos, foram melhores se comparadas a solução obtida 

quando da aplicação dessas heurísticas na instância original. Portanto, neste algoritmo, a 

idéia foi resolver o PCVG segundo o método proposto por CHISMAN (1975) gerando 

variações (perturbações dos dados) da instância original e aplicando um algoritmo 

híbrido baseado nos princípios básicos apresentados no GRASP e na hewística 

G E W S .  

Como no GRASP padrão, descrito anteriormente, o segundo algoritmo proposto 

constitui-se de duas fases, uma fase de construção e uma fase de busca local. No 

GRASP padrão, a cada nova iteração, uma solução inicial é obtida na fase de construção 

e a fase de busca local começa imediatamente após esta solução inicial ser construída. 

Deste modo, o número de soluções construídas e o número de buscas realizadas são 

iguais ao número de iterações do GRASP. Entretanto, o GRASP híbrido consiste de 

apenas uma iteração onde, na fase de construção, são elaboradas Ic soluções e a fase de 

busca local começa somente quando todas as Ic soluções são construídas, considerando 

somente as IB melhores soluções encontradas, com IB < IC. 



Para facilitar o entendimento do que foi dito anteriormente, nas Figuras 6.4 e 6.5, 

estão descritos o pseudocódigo do GRASP padrão e do GRASP híbrido, 

respectivamente. 

Comparação entre o GRASP padrão e o GRASP híbrido: 

Algoritmo Grasp-PadrZo 

(1) Faca i = O e Inicialize Svmelhor solução); 

(2) Enquanto i < número de Iterações GRASP faça 

(3) Fase de Construção(SJ; 

(4) Fase de Busca Local(SI); 

(5) Se S'  é melhor que S* então atualiza(S*); 

(6) Fim-Enquanto; 

Figura 6.4 - Comparação entre o GRASP padrão e o GRASP híbrido - Pseudocódigo 
para o GRASP padrão 

Algoritmo- GRASP-Híbrido 
(1) i = O; 

(2) Enquanto i < Ic (número máximo de soluções iniciais) faça 

(3) Construa (SJ (i-ésima solução); 

(4) Fim-Enquanto; 

(5) Inicialize(Sy; 

(6) j = O ; 

(7) Enquanto j < IB (número máximo de iterações da fase busca local) faça 

(8) Realize Busca Local na Vizinhança da j-ésima melhor solução construida 

obtendo S '; 

(9) Se S'  é melhor que S* então atualize(Sv; 

(1 O) Fim-Enquanto; 
I 

Figura 6.5 - Comparação entre o GRASP padrão e o GRASP híbrido - Pseudocódigo 
para o GRASP Híbrido 

Nas duas figuras, S* representa a melhor solução encontrada. No algoritrno Grasp 

Padrão, descrito na Figura 6.4, cada iteração está representada pelas linhas (2)-(6). Na i- 

ésima iteração, a solução Si é construída na linha (3) da Figura 6.4 e a busca local, 

realizada na vizinhança de Si, é representada pela linha (4) da mesma figura, 
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finalizando a iteração. Na Figura 6.5 que representa o GRASP híbrido, a cada iteração 

da fase de construção, representada pelas linhas (2)-(4) da figura, uma solução é 

construída. São realizadas Ic iterações na fase de construção. Na fase de busca local, 

descrita nas linhas (7)-(10) da Figura 6.5, a cada iteração é considerada uma solução 

construída na fase anterior. A fase de busca começa somente quando as Ic soluções 

inicias são construídas e termina quanto as IB melhores soluções são analisadas. 

6.2.1. Fase de Construção do GRASP híbrido 

As soluções obtidas na fase de construção são elaboradas aplicando o procedimento 

de inserção, GENI, na instância original do problema e nas a variações geradas 

(perturbações do tipo P2). 

Seja: 

- PCVGG: a instância original do PCVG 

- PCVG: a instância do PCV def"inida a partir da instância do PCVG 

- PCVGI: i-ésima variação do PCVGG 

- dij: custo da aresta (vi,vj) no PCVGG 

- dlij: custo da aresta (vi,vj) na i-ésima variação PCVGI 

Na primeira iteração da fase de construção, a primeira solução é elaborada 

considerando o PCVGG, ou seja, para as arestas que conectam vértices do mesmo 

grupamento, os custos considerados são os da instância original. Nas demais iterações, 

as próximas soluções são construídas considerando as variações que foram geradas. 

Neste caso, para as arestas que conectam vértices do mesmo grupamento, os custos 

considerados são os da variação. Deste modo: 



Ic (número de iterações da fase de construção) = a (número de variações) + 1. 

Com as Ic soluções construídas é definida uma lista, denominada ~(PCVGG), 

ordenando de forma crescente os custos das soluções obtidas. 

Seja SI, a solução obtida a partir da variação PCVG. Cada solução SI determina dois 

custos, C1 e CYI: 

- CI:custo de SI considerando os custos das arestas no PCVGG 

- CYI:custo de SI considerando os custos das arestas nas variações 

Na elaboração da C(PCVGG), o custo considerado para ordenar a lista quando da 

inclusão de uma solução SI é CI. Portanto, a cada iteração da fase de construção, o custo 

da solução obtida pela aplicação do GENI nas variações é refeito considerando os 

custos originais das arestas para que SI se torne uma solução para o problema original. 

SI é modificada substituindo, para cada aresta (vi,vj) que pertence a SI, o custo dlij por 

dij . 

Com os IB primeiros elementos da lista C(PCVGG) é elaborada a lista de soluções 

candidatas a solução do PCVGG, denominada RCL(PCVGG). Desta forma, 

RCL(PCVGG) contém apenas as IB melhores soluções obtidas. 

Na Figura 6.6, está representado o pseudocódigo para a fase de construção do 

algoritmo, com p representando o tamanho da vizinhança considerada no GEM. 

Na linha (1) da Figura 6.6, i é inicializada. A variável i é o contador de soluções. O 

loop, descrito pelas linhas (2)-(12) da Figura 6.6, representa as iterações da fase de 

construção. Ainda na mesma figura, linha (3), caso seja a primeira iteração, o PCVG é 

gerado a partir da instância original do PCVG. Caso contrário, o PCVG é gerado a partir 

de uma das variações do PCVG. Na linha (7), a solução é construída aplicando GEM no 

PCVG. Nas linhas (8)-(9) da Figura 6.6, o custo CI é obtido para ordenar as soluções na 



CVCVGG). Na linha (9), SI é inserida na lista C(PCVGG). Enquanto que, na linha (10), 

a solução SI é armazenada com o custo C'I. Finalmente, na linha (12), a fase de 

construção termina com a elaboração da RCL(PCVGG). 

Algoritmo- FaseConstr~çfio~ GRASP-Hfibrino 

Inicio 

(I) i = O; 

(2) Enquanto i < Ic faça 

(3) sei=O 

(4) Elabore PCVG apartir do PCVGG ; 

senão 

(5) Elabore PCVG a partir do PCVGi ; 

(6) @-se; 

(7) Construa(SJ aplicando GEM; 

(8) sei>O 

para cada aresta (v,v,J de Si, tal que, vi e v, pertencem ao mesmo 

grupamento faça 

c I =  c ; - d , + d ,  

fim-para; 

(9) Jim-se 

(10) Insira SI ent C(F'CVG4 segundo o custo CI; 

(11) Arrnazene(SI, C Ci); 
(12) Fint-Enquanto; 

(1 3) Elabore LCR(F'CVG4; 

Fim 

Figura 6.6 - Pseudocódigo - Fase de Construção do GRASP híbrido usando GENI 

6.2.2. Fase de Busca Local do GRASP híbrido 

Na j-ésima iteração da fase de busca local do GRASP híbrido, é realizada uma 

busca local na vizinhança da j-ésima solução pertencente a RCLPCVGG). O algoritmo 

de busca local usado é o US-M que foi definido no capítulo anterior. A fase de busca 

local termina quanto todas as soluções da RCL(PCVGG) são analisadas. 



Seja SJ, a j-ésima solução da RCL(PCVGG) e suponha que SI seja uma solução 

obtida a partir da variação PCVGj. Na j-ésiina iteração da fase de busca local, o 

procedimento US-M deverá ser aplicado em SJ considerando os custos das arestas nas 

variações e somente depois de obtida a solução, o custo deve ser modificado de forma 

que os custos originais das arestas sejam considerados e a solução seja válida para a 

instância original. Por isso, na fase de construção, a cada iteração, a solução SI é 

armazenada associada ao custo C'I, que é o custo de SI considerando os custos arestas 

nas variações. 

O pseudocódigo da fase de busca local é apresentado na Figura 6.7. 

Algoritmo BuscaLocal GRASP-Híbrido 

Inicio 

Inicialize S*; 

j = O; 

Enquanto j < IB faça 

Encontre S' aplicando US-Mna j-ésima solação da LCRPCVGS: SJ; 

Se SJ foi obtida apartir de uma variação 

para cada aresta (v,vJ de $ onde vi e V, pertencem ao mesmo 

grupamento faça 

C ~ = C ; - & ~ + ~ ,  

fim-para; 

Fim-se; 

Se S' é melhor que S* 

então S"SS'; 

Fim-se; 

Fim-Enquanto; 

Modijique S*para que se torne uma solução do PCVGG 

Figura 6.7 - Pseudocódigo - Fase de Busca Local do GRASP híbrido usando US-M 

Na linha (1) da Figura 6.7, S*, que representa a melhor solução encontrada, é 

inicializada. As itera~ões da fase de busca local estão representadas na Figura 6.7 pelas 

linhas (3)-(9). Na linha (4) da mesma figura, o procedimento US-M é aplicado nas 



soluções que pertencem a RCL(PCVGG). As soluções obtidas a partir de variações do 

PCVGG são modificadas nas linhas (5)-(6) da Figura 6.7. Em (7), se a solução obtida for 

melhor que S*, então S* é atualizada. No final do algoritmo, a melhor solução obtida é 

solução da instância do PCV. Portanto, na Figura 6.7, linha (10), S* é modificada de 

maneira que se torne uma solução para a instância original. Essa modificação é 

realizada diminuindo L dos custos das arestas pertencentes a S* que conectam vértices 

de grupainentos diferentes. 

O que justifica o fato da busca local no GRASP híbrido não ser realizada 

imediatamente após a construção de cada solução como no GRASP padrão é a escolha 

do procedimento GENI, como o método de construção de soluções, e do procedimento 

US-M, como método de busca. Pois o tempo de execução do procedimento GENI para 

construir cada solução é bem menor que o tempo gasto pelo algoritmo US-M para 

executar a busca local na vizinhança da solução. Portanto, considerando um número 

maior de variações na fase de construção, pode-se obter uma variedade de soluções 

iniciais e realizar a busca somente nas melhores. 

O fator aleatório do algoritmo está na maneira como as variações da instância do 

PCVG são geradas. Como descrito no capítulo anterior, os custos das arestas nas 

variações são escolhidos aleatoriamente entre um conjunto de valores. Além disso, na 

fase de construção da heurística GENIUS, GENI, o próximo vértice a ser inserido na 

solução é escolhido aleatoriamente. 

Como foi descrito no pseudocódigo do algoritmo, a cada solução construída a partir 

de urna variação, o custo da solução é modificado para elaborar a lista C(PCVGG). 

Além disso, na fase de busca local, a cada iteração, os custos das soluções obtidas com a 

aplicação do US-M nas variações também são modificados para atualizar a variável S*. 



Esta modificação do custo, a cada iteração da fase de construção e da fase de busca 

local, pode aumentar o tempo de execução do algoritmo. 

Com o objetivo de otirnizar o tempo de execução, foi proposta outra versão, onde a 

idéia foi modificar o custo somente na fase de busca local quando da atualização da 

variável S*, ou seja, a elaboração da lista C(PCVGG) foi realizada de acordo com o 

custo da solução na variação. Nos testes preliminares realizados com as duas versões do 

algoritmo, constatou-se que as soluções obtidas com a segunda versão foram tão boas 

quanto as soluções obtidas com a primeira, porém exigindo um tempo de execução 

menor. Portanto, no próximo capítulo, serão apresentados somente os testes numéricos 

com a segunda versão. 

6.3. VNS padrão para o PCVG 

O próximo algoritmo proposto foi elaborado a partir das idéias da metaheurística 

VNS (MANDENOVIC et. ~1.~1997). O algoritmo possui duas fases, a fase de 

construção e a fase de busca local. Na fase de construção, o procedimento GENI é 

usado para construir uma solução inicial. Enquanto que, US é o procedimento usado na 

fase de busca local. Porém, como no VNS, o número de estruturas de vizinhanças 

consideradas na fase de busca local é maior que um, sendo elaboradas duas versões do 

VNS para o PCVG que diferem pela maneira como o procedimento US é aplicado na 

fase de busca. Na primeira versão, o procedimento de busca é denominado VNSC e na 

segunda versão, o procedimento de busca é denominado VNSR. 

Seja: 

- So: solução encontrada no método de construção e C: custo da solução So 

- S*: melhor solução encontrada e C*: custo da solução S* 

- p: tamanho da vizinhança considerada nos procedimentos GENI e US 



- PCVGG: instância original do PCVG. 

- PCVG: instância do problema do caixeiro viajante obtida a partir da PCVGG 

- km,x: tamanho máximo de p, k-: tamanho mínimo de p 

- kh:valor definido entre k- e km, ou seja, k- < kh< kmx 

A Figura 6.8 representa o pseudocódigo da primeira versão do VNS. 

Primeiru- Versiio- WS-PCVG 

Inicio 

(I) Obtenha o PCV,; 

(2) Construa(Sd aplicando GENI com p = k,,, 

(3) S = S* = So; 

(4) Faça k = kmi,; 

(5) Enquanto k lkLi,>, 

(6) Aplique US em S com p = k obtendo S ' 

(7) se S'< for melhor S* 

então 
S" ,y> 

S = S'. 

k = k,,,in; 

senão k = k +I; 

(8) Fim-Enqmmto; 

(9) Atualize (S*); 

Fim; 

Na linha (1) da Figura 6.8, é obtida a instância do PCV (PCVG). Na linha (2) da 

mesma figura, está representada a fase de construção onde a solução inicial é obtida 

aplicando o procedimento GENI com p igual a kmx. S* é ínicializada na linha (3) da 

Figura 6.8. Nas linhas (5)-(8), estão descritas as iterações do VNSC. A busca começa 

aplicando o procedimento US na solução encontrada pelo GENI com p = k-, que 

representa a primeira vizinhança. Seja S, a solução que esta sendo considerada na busca 

e S', a solução encontrada com a aplicação de US em S, representada na linha (6) da 

Figura 6.8. Na linha (7), se S' for melhor que S*, então S* é atualizada e a busca 



continua aplicando US em S' com p = k- (primeira vizinhança). Por outro lado, caso 

S' não seja melhor que S*, o procedimento US é aplicado novamente em S, porém 

aumentando o tamanho da vizinhança considerada (nova vizinhança). A fase de busca 

local termina quando p > kih. A solução S*, obtida no VNSC, é solução do PCVG. 

Portanto, na linha (9) da Figura 6.8, a solução S* é modificada de maneira que se torne 

uma solução para a instância original do PCVG. 

A seguir, a segunda versão do VNS está descrita na Figura 6.9. 

Segunda- Versfio- WS-PCVG 

Inicio 

(I) Obtenha o PCVG ; 

(2) Construa(So) aplicando GENI com p = k,,, 

(3) S = S* = so; 

(4) Faça k = kl,lln; 

(5) Enqzaanto k Sklilll 

Faça t =O; 

Enquanto t < N 

senão 

Tente retirar o vértice v, e reinseri-10 no ciclo usando os dois tipos de 

retira& e inserção proposto em US e GENI. Seja S ' a solução encontra& 

Se S'for melhor que S* ent6o 

Faça S*: = S '; k = kin 
Aplique US em S' considerando todos os vértices & solução; 

Seja SI', a solução encontrada 

Se S'lfor melhor que S* então S* = S"; 

Faça k = k + I; Volte ao passo (5) com S"; 

Faça t = t+l; 

Se t = n+l enfão 

Fnçnk=k+l;  

vtí p m  o passo (5) ; 

senão volte no passo (7); 

(18) Fim-Enquanto 

(1 9) Fim-Enquanto; 

(20) Adualize(S*); 

Fim; 

Figura 6.9- Pseudocódigo para a segunda versão do VNS padrão para o PCVG 



Assim como na primeira versão do VNSP, na fase de construção da segunda versão, 

representada pela linha (2) da Figura 6.9, a solução é construída pelo procedimento 

GENI com p = kmm As linhas (5)-(20) da Figura 6.9 representam as iterações do 

VNSR. Seja S, a solução que esta sendo considerada na busca. Na linha (8) da Figura 

6.9, o vértice vt é retirado e reinserido de S obtendo um novo ciclo S'. Se S' for melhor 

que S*, então na linha (9)' S* é atualizada e, na linha (10)' o procedimento US é 

aplicado em S7 com p = k- obtendo S". Ainda na Figura 6.9, linha (1 I), caso S" seja 

melhor que S*, S* é atualizada. Na linha (12), a busca continua com S" aumentando o 

valor de p. Por outro lado, na linha (9), caso S' não seja melhor que S*, então o próximo 

vértice de S, vt+l, é retirado e reinserido no ciclo, ou seja, a busca local continua na 

solução S. Neste ponto, se todos os vértices de S já foram reinseridos e não foi possível 

obter nenhuma melhora, então a busca continua em S, mas aumentando o valor de p. A 

fase de busca termina quando p > klh. No próximo capítulo, são apresentados os 

resultados computacionais obtidos com as duas versões do algoritmo. 



6.4. VNS híbrido para o PCVG 

O último algoritmo proposto é um outro algoritmo metaheurístico híbrido que 

combina o VNS à heurística GENIUS. Entretanto, algumas idéias propostas na 

metaheurística GRASP são usadas para tentar encontrar novas soluções. O algoritmo 

possui duas fases, uma fase de construção e uma fase de busca local. Assim como no 

GRASP híbrido, para resolver uma instância do PCVG, são consideradas variações 

geradas a partir da instância original perturbando os dados de entrada (perturbação do 

tipo P2). A principal diferença entre eles está no algoritino usado na fase de busca local. 

No GRASP híbrido, o procedimento usado na busca local é o US-M. Já no VNS 

híbrido, o procedmento de busca local é o mesmo usado na segunda versão do VNS 

padrão, VNSR. 

Seja PCVGG, a instância original do PCVG e PCVGI, a i-ésima variação do 

PCVGG. Na fase de construção, Ic soluções para o PCVGG são construídas com GEM, 

sendo que, a soluções são construídas baseadas nas a variações geradas para o PCVGG. 

Assim como no GRASP híbrido, com as soluções encontradas é definida a lista 

C(PCVGG) e com as IB melhores soluções de C(PCVGG) é elaborada a RCL(PCVGG). 

A única diferença entre a fase de construção dos dois algoritinos está no tamanho da 

vizinhança considerada no GEM. No GRASP híbrido, foi usado p = kih e no VNS 

híbrido, p = k,,,. 

Na fase de busca local, é realizada uma busca local na vizinhança das IB soluções 

pertencentes a lista RCL(PCVGG). A Figura 6.1 O apresenta o pseudocódigo para o VNS 

híbrido proposto. 



Algoritmo W H i b r i d o  

Itt icio 

(I) i = O; 

(2) Enquanto i < Ic faça 

(3) Se i = O então 

obtenha o PCVG através do PCVGG 

senão 

obtenha o PCVG através do PCVGI 

(4) Constmra(SI) aplicando GENI com p = kmax; 

(5) Insira SI na lista C(PCVGG); 

(6) Fim-Enquanto; 

(7) Elabore RCL(PCVGG) 

(8) J = O; 

(9) Enquanto J<IB faça 

k = S,,m; 
Aplique W S R  em SJ (j-ésima solução da RCL(PCVGS) e encontre S' 

Se SJ foi obtida apartir de uma variação 

para cada aresta (vi,vJ de S .  tal que, vi e vj pertencem ao mesma 

grupamento faça 

CJ = ~ 5 - d ~  + d, 

fim-para; 

Fim-s e; 

Se S' é melhor que S* 

então S* := S'; 

Fim-s e; 

(1 6 )  Fim-Enquanto; 

(I 7)Mod@que(S 7; 
Fim; 

Figura 6.10- Pseudocódigo - VNS híbrido para o PCVG 

Nas linhas (3)-(6) da Figura 6.10, estão descritas as Ic iterações da fase de 

construção. Na linha(4), GENI é aplicado com p = k,, e na linha ( 5 ) ,  a lista C(PCVGG) 

é elaborada ordenando as soluções de forma crescente segundo os seus custos. Como no 

GRASP híbrido, caso a solução tenha sido obtida através de uma variação, o custo 



usado para elaborar a lista C(PCVGG) é o custo da solução na variação. Na linha (7) da 

Figura 6.10, as IB melhores soluções de CVCVGG) formam a RCLVCVGG). As linhas 

(9)-(16) da Figura 6.10 descrevem a fase de busca local, onde na iteração j, linha (1 I), o 

algoritmo VNSR é aplicado na j-ésima solução da lista RCL(PCVGG) obtendo S'. Se SJ 

foi obtida através de uma variação, seu custo é modificado na linha 12 da Figura 6.10. 

Ainda na Figura 6.10, linha (14), caso S' seja melhor que S*, a solução S* é atualizada. 

S* e solução da instância do PCV definida a partir da instância do PCVG, portanto, na 

linha (17), S* é modificada para que se tome uma solução da instância original do 

PCVG. 



7. Resultados 

Neste capítulo, são apresentados os resultados computacionais obtidos com os 

algoritinos propostos nos capítulos 6 e 7. Todos os algoritmos foram irnplementados 

usando a linguagem C. 

Os algoritmos e suas respectivas versões são descritos resumidamente na Tabela 1. 

O nome dado aos algoritmos é apresentado na primeira coluna da Tabela 1. Enquanto 

que, na segunda, terceira e quarta coluna, é apresentada uma breve descrição do 

algoritmo e os métodos usados nas fases de construção e de busca local de cada 

algoritino, respectivamente. Cada linha da Tabela 1 corresponde a um algoritmo. Vale 

ressaltar que, todos os algoritmos da Tabela 1, com exceção de H1, foram propostos 

neste trabalho. 

Nome do 
Algoritmo 

HIMP 

HIMB 

HVMP 

H1 
(GENDREAU 
et al. 1996b) 

H1M 

GRASP1 

GRASP2 

GRASP3 

VNs1 
VNSZ 

GRASP4 

Tabela 1- Algoritmos elabora< 

Descrição 

Obtém o PCV através do PCVG. O PCV é 
solucionado por umas das heurísticas de construção 
implementadas. A solução obtida é transformada em 
uma solução do PCVG 
Obtém o PCV através do PCVG. O PCV é 
solucionado por umas das heurísticas de consímção 
implementadas. A solução obtida é transformada em 
uma solução do PCVG- 
Obtém o PCV através do PCVG. O PCV é 
solucionado por umas das heurísticas de construção 
implementadas. A solução obtida é transformada em 
&a soiução do PCVG- 
Obtém o PCV através do PCVG. O PCV é 
solucionado pela heurística GENIüS. A solução 
obtida é transformada em uma solução do PCVG 
Transforma o PCVG no PCV. O PCV é solucionado 
pela heurística GENIüS-M. A solução obtida é 
transformada em uma solução do PCVG 
Primeira versão do algoritmo GRASP Padrão para o 
PCVG 

Segunda versão do algoritmo GRASP Padrão para o 
PCVG 

Algoritmo GRASP Hibrido para o PCVG 

Segunda versão do VNS padrão para o PCVG 
Primeira versão do VNS padrão para o PCVG 
VNS Híbrido para o PCVG 

Fase de 
Construção 
Heurística da 
Inserção Mais 

Próxima 

Heurística da 
Inserção Mais 

Barata 

Heurística do 
Vizinho Mais 

Próximo 

GENI 

GENI 

Método de 
Construção 

definido aara o 
Grasp pkrão 
Método de 
Consímção 

definido aara o 
Grasp padrão 

GENI + 
Variações 

GENI 
GENI 

GENI + 
Variações 

)s para o PC\ 

Fase de Busca Local 

Não possui fase de Busca 
Local 

Não possui fase de Busca 
Local 

Não possui fase de Busca 
Local 

US-M 

Método de Busca Local 
definido para a primeira 

versão do GRASP 
padrão 

Método de Busca Local 
definido para a segunda 

versão do GRASP 
padrão 

USM + Variações 

VNSR . -  .-- 

VNSC 
VNSR + Variações 



As instâncias usadas nos testes foram geradas da seguinte forma: 

Seja 

G = (VG,EG): instância onde o PCVG é definido 

VG: conjunto de vértices de G 

EG: conjunto de arestas de G 

N = /VG] = número de vértices de G 

(vi,vj) E EG com Vi,Vj E VG 

dij E N', O C U S ~ O  da aresta (vi,vj) 

VG = V1 V V2 V, . . . ,vVM: OS grupamentos do grafo G 

M = número de grupamentos de G 

C,,, = max {dij f 

m1: número mínimo de vértices pertencentes ao grupamento VI 

Dado N e C,,,, a cada aresta (vi,vj), dij foi determinado escolhendo aleatoriamente 

um número inteiro no intervalo [l,C,,,]. Além disso, os vértices foram associados 

aleatoriamente aos grupamentos na ordem em que foram gerados, de maneira que, em 

cada grupamento VI, m1> 0. 

7.1. Resultados obtidos com o GRASP padrão 

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos com as duas versões do GRASP 

padrão (GRASPl e GRASP2). 

Na Tabela 2, os resultados obtidos com GRASP1 são comparados aos resultados 

obtidos com GRASP2. Antes de executar os testes apresentados, foi preciso definir os 

melhores valores para os parâmetros kl, k2 e k3. Dentre os valores testados para kl, k2 e 

k3, os melhores resultados foram obtidos com kl = 2, k2 = 2 e k3 = 4. Essa análise foi 



k3, os melhores resultados foram obtidos com kl = 2, k2 = 2 e k3 = 4. Essa análise foi 

feita considerando o tempo de execução e custo das soluções. Portanto, na Tabela 2, os 

resultados foram obtidos com kl, k2 e k3 iguais a 2, 2 e 4, respectivamente. Nos dois 

algoritmos, foram realizadas 1000 iterações. Foram testadas instâncias com 50, 100, 

200, 300 e 500 nós e com número de gmpamentos iguais a 10% e 20% do número de 

vértices. 

Na primeira coluna da Tabela 1, são descritos o número de vértices e o número de 

gmpamentos da instância do PCVG. Na segunda e terceira coluna, são apresentados o 

custo e o tempo médios obtidos pela primeira e segunda versão do GRASP padrão, 

GRASP 1 e GRASP2, respectivamente. Sendo que, para cada instância gerada, os 

algoritmos foram executados 10 vezes. Nas linhas das tabelas, são apresentados os 

resultados obtidos para cada instância. Os testes foram realizados em uma Sun Ultral, 

128 Mb de memória, sistema operacional SunOS 5.7 

Tabela 2 - Resultado do GRASP 1 e GRASP2 

As soluções encontradas pelo GRASP2 foram melhores que as encontradas com 

GRASPl. Porém, no GRASPl, o tempo de execução foi menor. A diferença entre o 

GRASPl e o GRASP2, em relação ao custo das soluções obtidas e ao tempo de 

execução, se justifica pelo tamanho da vizinhança considerada nos dois algoritmos. Na 



fase de busca do GRASP 1, o número de soluções vizinhas analisadas é menor que no 

Tanto no GRASP1 quanto no GRASP2, dado um número de vértices, o tempo de 

execução foi menor nas instâncias onde o número de grupamentos foi maior. Nessas 

instâncias, o número de vértices em cada grupamento é menor, sendo assim, o problema 

de encontrar um caminho mínimo d e f ~ d o  entre os vértices de cada grupamento 

também é menor. 

Os resultados obtidos com o GRASP padrão foram comparados com HlM, que foi 

executado com p (tamanho da vizinhança considerada no GENI e US) = 4. Na Tabela 3, 

são apresentados os resultados do GRASP2 e HlM. 

Assim como na tabela anterior, na Tabela 3, a primeira coluna contém o número de 

vértices e o número de grupamentos das instâncias. Porém, na segunda e terceira coluna, 

são apresentados o custo e o tempo médios obtidos com H1M e GRASP2, 

respectivamente. 

Além disso, os resultados apresentados na Tabela 3 foram obtidos executando 10 

vezes o GRASP2 e o H1M para cada instância em uma máquina Sun Ultral, 128 Mb de 

memória, sistema operacional SunOS 5.7. 

1 100 1 27853 1 22m12.99~ 1 34627 1 24m8.71~ I 
Tabela 3- GRASP2 x H1 

Os resultados obtidos com o GRASP2 foram inferiores aqueles obtidos com HlM. 

Uma justificativa para esse resultado está na maneira como os dois problemas definidos 

no PCVG, PEG e PIG, são resolvidos. No GRASP2, o PEG é resolvido e com a solução 

70 

N 
100 

H1M 
Custo I Tempo 
877 1 9.51s 

M 
10 

GRASP2 
Custo I Tempo 
931 1 211123.81s 



do PEG, o PIG é solucionado. Já em HlM, a instância do PCVG é transformada em 

uma instância do PCV que é solucionado pela heurística GENIUS-M. A solução obtida 

é modificada de maneira que se torne wna solução para o PCVG. Portanto, em H1M os 

dois problemas são resolvidos simultaneamente, sendo que a sequência de visitas entre 

os gmpamentos é calculada de acordo com a sequência determinada entre os vértices do 

grafo, obtendo melhores soluções. 

7.2. Resultados obtidos com as Heurísticas elaboradas para o PCVG 

Nas Tabelas 7 a 17, são apresentados os resultados obtidos com os algoritinos 

baseados nas heurísticas de construção e com a heurística H1M comparados aos 

resultados obtidos com H1. Nos algoritmos, a instância do PCVG foi resolvida como 

uma instância do PCV e depois, a solução obtida foi modificada em uma solução para o 

PCVG. Além disso, foram geradas a variações da instância original do PCVG obtendo 

a soluções para o problema. Nos testes, o valor de a = 50 e nos algoritinos H1 e HlM, 

o tamanho da vizinhança considerada (p) foi igual a 4. 

Os algoritmos foram testados para instâncias de 50 até 1000 nós. Os nomes dados as 

instâncias geradas foram escolhidos de acordo com o número de vértices. A instância 

com 100 vértices foi denominada G100, com 200 vértices, G200, e assim por diante até 

a instância com 1000 vértices, denominada G1000. As 50 variações geradas para cada 

instância foram denominadas VI, . . . , Va. Além disso, para uma determinada instância 

do PCVG, o número de grupamentos foi igual a 10% do número de vértices da mesma 

instância, ou seja, para a instância G100, M = 10. Para G200, M = 20, até G1000, onde 

M= 100. 

Cada tabela contém os resultados obtidos para uma deterininada instância. Na 

Tabela 7, são apresentados os resultados obtidos com a instância G50 e suas 50 



variações. A Tabela 8 contém os resultados obtidos com a instância G100 e suas 

variações e assim até a Tabela 17, que apresenta os resultados obtidos com a instância 

G1000 e suas variações. 

Nas Tabelas 7 a 17, os nomes dados as instâncias do PCVG são apresentados na 

primeira coluna. Nas colunas 2, 3, 4, 5 e 6 são representados o custo e o tempo obtido 

com as heurísticas HlM, H1, HIMP, HIMB e HVMP, respectivamente. O tempo foi 

determinado calculando a média dos tempos de execução dos algoritmos na instância 

original e nas variações. A primeira linha das tabelas descreve os resultados obtidos 

com a instância original do PCVG e as demais linhas descrevem os resultados obtidos 

com as variações. 

Os resultados, descritos nas Tabelas 7 a 17, foram realizados em um PC com 

processador Pentium III,600 MHz, 520 ME3 de memória e sistema operacional Linux. 

Esses resultados são resumidos na Tabela 4. As linhas da Tabela 4 correspondem as 

instâncias do PCVG. Para cada instância, na primeira coluna, é apresentado o algoritmo 

que obteve melhor solução. Na segunda coluna, são apresentados os algoritmos onde a 

melhor solução foi encontrada através de uma das variações da instância original. Na 

última coluna, os algoritmos HIMP, HTMB e HVMP são apresentados ordenados 

segundo o custo da solução obtida. 

Por exemplo, considere a linha da Tabela referente a instância G50: 

- Primeira coluna: H1M obteve melhor solução 

- Segunda coluna: em todos os algoritinos a melhor solução foi obtida com uma 

das variações 

- Terceira coluna: entre os algoritmos elaborados com as heuristicas de 

construção, HIMP foi melhor que HIMB que foi melhor HVMP 



Grafo 

G50 
G100 
G200 
G3 O0 
G400 
G5 O0 
G600 

I HVMP/HIMB/HIMP 
Tabela 4 - Comparação entre os custos das soluções obtidas pelos algoritmos H1, 

I G1000 1 H1M 

Portanto, nos testes realizados, com exceção das instâncias G100, G300 e G700, 

H1M foi melhor que H1, tanto na qualidade da solução obtida quanto em relação ao 

teinpo de execução (o teinpo de execução está apresentado nas tabelas 7 a 17). Em todas 

as instâncias, as soluções geradas a partir das variações foram melhores em pelo menos 

um dos algoritmos propostos. Em relação aos algoritmos implementados com as 

heurísticas de construção, HIMP, HIMB e HVMP, com exceção das instâncias G100 e 

G400, HVMP obteve melhores soluções exigindo um tempo computacional bem 

inferior ao dos outros algoritmos. 

A diferença entre o tempo computacional exigido pelo H1 quando comparado ao 

H1M (tabela 7 a 17) se justifica pelos diferentes métodos adotados na busca, mesmo 

que em HlM, o método de busca definido, USM, tenha sido elaborado a partir do US 

que foi usado no H1. Isto porque o US começa escolhendo um vértice inicial para ser 

retirado e reinserido da solução. Feito isto, caso a solução obtida seja melhor, a busca 

recomeça na solução obtida, voltando ao vértice inicial escolhido. No USM, caso a 

solução encontrada na busca seja melhor que a atual, o algoritmo recomeça 

Melhor 
Solução 

H1M 
H1 

H1M 
H1 

HIM 
HIM 
H1M 

HTMP, HIMB e HVMP 

Algoritmos onde as melhores soluções foram 
encontradas com as variações 

Todos 
Todos 
Todos 
Todas 
Todas 

HIMP,HIMBeHVMP 
HIMB 



considerando a solução encontrada, porém, a busca continua a partir do Último vértice e 

não retoma ao vértice escolhido inicialmente. 

7.3. Resultados obtidos com os algoritmos baseados no GRASP e VNS 

Na Tabela 5, são apresentados os resultados obtidos com os algoritmos GRASP2, 

GRASP3, GRASP4, VNS1 e VNS2, comparados ao H1. Nas linhas da tabela, estão 

apresentados os resultados obtidos para cada instância gerada para o PCVG. Na 

primeira coluna, está descrito o nome da instância. Nas colunas 2, 3, 4, 5, 6 e 7, são 

apresentados os custos e os tempos obtidos com VNS 1, VNS2, H1, GRASP3, GRASP4 

e GRASP2. Para os algoritmos VNS1, VNS2, H1 e GRASP2, os resultados 

apresentados foram obtidos executando os algoritmos 10 vezes em cada instância 

gerada. Deste modo, são apresentados o custo e o tempo médios. Porém, para os 

algoritmos GRASP3 e GRASP4, o número de execução em cada instância foi igual a 1. 

Os testes foram realizados em um PC com processador Pentium IlI, 650 MHz, 250 

Mb de memória, sistema operacional Linux. O número de vértices das instâncias 

geradas variou de 50 a 1000 nós. Os nomes dados as instâncias foram definidos como 

descrito anteriormente. 

No GRASP2 os parâmetros kl, k2 e k3 foram iguais a 2, 2 e 4, respectivamente e o 

número de iterações foi igual a 1000. No GRASP3, Ic =I00 e IB = 50, com exceção da 

instância G1000, onde Ic=70 e IB=30. No GRASP4, Ic = 50 e IB = 20, com exceção da 

instância G900 onde IB = 15, e G1000, onde IB= 10. Nos algoritmos VNS1, VNS2 e 

GRASP4, k- = 2, k,, = 6 e klh = 4. Além disso, no H1 e GRASP3, p = 4. 



Tempo 

6.12s 

21.65s 

111123.84s 

41117.87s 

8m49.69~ 

13m10.04~ 

20m11.96 

25m43.7~ 
35m43.7~ 
45m42.96 
56m50.13 

Tabela 5- Resultados obtidos com a aplicação dos algofitmos baseados no GRASP e 
VNS comparados ao H1 

Em relação ao custo das soluções, os melhores resultados foram obtidos com o 

GRASP4, enquanto que, o GRASP2 obteve os piores custos. Para as instâncias com 

mais de 400 nós, o tempo de execução do GRASP4 foi maior. A própria definição do 

GRASP3 e GRASP4 estabelece um tempo de execução maior quando são comparados 

aos outros algoritmos, uma vez que, no GRASP3 e GRASP4, além da instância original, 

as variações também são consideradas. Por outro lado, ao comparar o tempo de 

execução do GRASP3 com GRASP4, deve-se considerar que o método de busca 

definido no GRASP4 é o VNSP que, de acordo com a instância, pode exigir um tempo 

computacional maior que o USM, definido na fase de busca do GRASP3. 

Para todas as instâncias geradas, pelo menos um dos algoritmos propostos obteve 

soluções melhores que H1. 



O GRASP3 não obteve melhores soluções que H1 apenas nas instâncias G500 e 

G800. Já o VNSl obteve soluções piores que H1 somente nas instâncias G200 e G800. 

Além disso, o VNS2 quando comparado ao H1, não obteve melhores soluções somente 

nas instâncias G500, G800 e G1000. 

Tanto o VNS1, quanto o VNS2, exigiram um tempo de execução inferior ao de H1. 

Uma justificativa para esta diferença entre o tempo computacional desses dois 

algoritmos quando comparados ao H1, se deve a maneira como GENI e US são 

aplicados nas fases de construção e busca local. 

Na fase de construção do H1, o tamanho da vizinhança considerada pelo GENI é 

igual a 4, enquanto que, no VNSl e VNS2, p = 6. Portanto as soluções iniciais obtidas 

por esses algoritmos são melhores que no H1. 

Em relação a fase de busca, a própria definição dos métodos de busca do H1 e do 

VNS 1 determinam uma diferença entre o tempo computacional dos dois métodos. Além 

disso, US é realizado com p = 4 durante toda a fase de busca local e nos algoritmos 

VNS2 e VNS1, a busca começa com p = 2 e cresce a medida que o algoritmo evolui. 

Porem, o número de iterações com p > 2, realizadas no VNS2 e VNS1, é menor que no 

H1, pois quando p = 4, no VNS2 e VNS1, o algoritmo não consegue obter muita 

melhora, visto que, a solução inicial é melhor nesses dois algoritmos. 

Quando o VNSl é comparado ao VNS2, o VNS2 obteve melhores soluções nas 

instâncias G200 e G400. No G50, G100 e G600 as soluções obtidas pelos dois 

algoritinos foram iguais. Nas demais instâncias, o VNSl obteve melhores soluções que 

VNS2. 

Em relação ao GRASP2, o algoritmo obteve soluções piores que H1 em todas as 

instâncias. Porém, nas instâncias com mais de 500 nos, GRASP2 obteve um tempo de 

execução menor que de H1. 



Finalmente, na Tabela 6, é apresentada a média dos resultados obtidos com os testes 

realizados aplicando os algoritmos GRAS3, GRASP4, VNS1, VNS2 e H1, variando o 

número de grupamentos das instâncias. Os algoritmos VNS1, VNS2 e H1 foram 

executados 10 vezes em cada instância. Já os algoritmos GRASP3 e GRASP4 foram 

executados uma vez. 

Foram realizados testes nas instâncias G300, G400 e G500 e o número de 

grupamentos foram iguais a 5%, 10% e 20% do número de vértices. Os testes foram 

realizados em um PC com processador Pentium III, 650 MHz, 250 Mb de memória, 

sistema operacional Linux. 

Grafo 

6300 

6400 

6500 

Tabela 6 -Resultados obtidos com a aplicação dos algoritmos variando o número de 
grupamentos da instância 







Tabela 9 - Resultados para o G200 



V47 1 2572 

Tabela 10- Resultados para o G300 

35.388s 
35.388s 
35.38% 
35.388s 

V48 
V49 
V50 

2483 
2565 
2574 

2521 
2483 
2499 
2604 

lm45.59~ 
lm45.59~ 
lm45.59~ 
lm45.59~ 

3392 
3165 
3366 
3239 

20.48s 
20.48s 
20.48s 
20.48s 

3167 
3249 
3308 
3281 

28.29s 
28.29s 
28.29s 
28.29s 

2978 
3043 
3035 
2985 

0.572s 
0.572s 
0.572s 
0.572s 









Tempo 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 
10.19s 

10.19s 

Tabela 14 - Resultados para o G700 





Tabela 16 - Resultados para o G900 



Grafo 

Tabela 17-Resultados para o G1000 



Neste trabalho, pode-se perceber o quão interessante é o PCVG, tanto pelo aspecto 

prático, pois diversos problemas reais se reportam ao PCVG, quanto pelo aspecto 

teórico, por fornecer informações importantes sobre o comportamento de heurísticas e 

metaheurísticas para o PCV e suas extensões. 

Como foi dito anteriormente, o PCVG é um problema NP-árduo. Portanto, embora 

fácil de se definir, é difícil de se resolver. De onde surge a idéia de aplicar heurísticas e 

inetaheurísticas mais modernas na solução do PCVG. 

As duas metaheurísticas consideradas, GRASP e VNS, trabalham em duas etapas, 

inicialmente utilizam um método de construção para encontrar uma solução inicial, e a 

partir disto, utilizando cada urna delas, suas características próprias, procuram melhorar 

a solução inicial. Com as idéias propostas por Chsman (1975) associadas aos métodos 

de construção (GENI) e busca local (US) definidos por Gendreau (1992), foi possível 

elaborar diversos algoritmos que aplicados ao PCVG obtiveram bons resultados, 

confirmando a grande aplicabilidade destes métodos. 

Um componente comum entre os algoritmos irnpleinentados foi o uso de GENI 

como o inétodo de construção da elaboração da solução inicial. Por outro lado, as várias 

versões desses algoritmos se diferenciam, basicamente, pelo método de busca escolhido 

na fase de busca local. Nesse sentido, a contribuição desse trabalho foi mostrar que 

através de modificações na estrutura do método de busca US é possível obter novos 

algoritmos e, com eles, obter boas soluções para o PCVG, tanto em relação ao tempo 

computacional, quanto em relação a qualidade da solução obtida. 

É importante destacar que foram identificadas diversas estruturas possíveis de busca 

que poderiam ser definidas a partir do método US associado ao VNS. Portanto, entre as 



estruturas escolhidas, foram apresentadas somente as que obtiveram um resultado médio 

de melhor qualidade. Entretanto, futuramente, dando continuidade a esse estudo, novos 

algoritmos podem ser elaborados através de novas modificações. 

Uma das idéias propostas neste trabalho foi a de resolver o PCVG através de suas 

variações. O esforço realizado na implementação das heurísticas de construção foi 

bastante válido na avaliação desta idéia. Com os resultados obtidos, pode-se constatar 

que, na maioria dos casos, as soluções obtidas com as variações, com pelo menos uma 

dessas heurísticas, foram melhores que as soluções obtidas com a instância original. O 

que motivou a elaboração das versões do GRASP e VNS que consideram essas 

variações. O problema encontrado nessas versões foi o tempo de execução exigido, que 

naturalmente, cresce proporcionalmente ao número de variações consideradas. Portanto, 

em casos onde o tempo computacional não é o fator mais importante de avaliação, esses 

algoritmos foram mais eficientes. 

Pelos resultados obtidos, podemos concluir que uma fórmula para que uma 

metaheurística obtenha uma busca eficiente é perturbando os dados de entrada ao invés 

de modificar seus parâmetros. 

Neste contexto, um trabalho futuro seria elaborar versões desses algoritmos de 

maneira que as variações fossem resolvidas distribuídas em diversos processadores. O 

que não é uma tarefa muito difícil devido a própria estrutura dos algoritmos e pelo fato 

de que o paralelismo é um recurso bastante usado em métodos desenvolvidos com o 

GRASP. 

Finalmente, outro aspecto interessante intrínseco aos métodos desenvolvidos para o 

PCVG é a maneira como o problema definido entre os vértices e como o problema 

definido entre os grupamentos do PCVG são solucionados. Embora em alguns métodos 

descritos, esses problemas foram resolvidos separadamente, em todos eles a solução do 



problema definido entre os grupamentos era obtida a medida que o problema entre os 

vértices era solucionado. Deste modo, deduz-se que esta é a melhor abordagem para os 

métodos onde esses problemas são resolvidos separadamente. 

Esta característica fica ainda mais clara quando se observa os resultados obtidos 

com a primeira versão do GRASP que foi apresentada. Nesta versão, o PCVG foi 

resolvido determinando, primeiro, a sequência de visitas entre os grupamentos e, a partir 

desse resultado, a sequência de visita entre os vértices. Como descrito no capitulo 

anterior, essa versão do GRASP não obteve boas soluções quando comparada aos outros 

algoritrnos. Deste modo, outra sugestão para novos trabalhos seria definir um GRASP 

onde esses problemas fossem resolvidos de maneira que a solução do problema entre os 

vértices determinasse a solução do problema entre os grupamentos. 
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