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RESUMO 
 

 
Os problemas de otimização combinatória têm envolvido um grande número de 

pesquisadores na busca por soluções aproximativas para aqueles, desde a aceitação de que 
eles são considerados insolúveis em tempo polinomial. Inicialmente, essas soluções eram 
focalizadas por meio de heurísticas. Atualmente, as metaheurísticas são mais utilizadas para 
essa tarefa, especialmente aquelas baseadas em algoritmos evolucionários. As duas principais 
contribuições deste trabalho são: a criação de uma heurística, denominada Operon, para a 
construção de cadeias de informações necessárias à implementação de algoritmos 
transgenéticos (evolucionários) utilizando, principalmente, a metodologia estatística – Análise 
de Agrupamentos e Análise de Componentes Principais –; e a utilização de análises 
estatísticas adequadas à avaliação da performance de algoritmos destinados à solução desses 
problemas. O Operon visa construir, de forma dinâmica e de boa qualidade, cadeias de 
informações a fim de promover uma busca “inteligente” no espaço de soluções. O Problema do 
Caixeiro Viajante (PCV) é focalizado para as aplicações que são realizadas com base num 
algoritmo transgenético, denominado ProtoG. Propõe-se, também, uma estratégia de 
renovação de parte da população de cromossomos indicada pela adoção de um limite mínimo 
no coeficiente de variação da função de adequação dos indivíduos, calculado com base na 
população. São propostas três análises estatísticas para avaliar a performance de algoritmos. 
A primeira é realizada através da Análise de Regressão Logística, com base na probabilidade 
de obtenção da solução ótima de uma instância do PCV pelo algoritmo em teste. A segunda é 
realizada através da Análise de Sobrevivência, com base numa probabilidade envolvendo o 
tempo de execução observado até que a solução ótima seja obtida. A terceira é realizada por 
meio da Análise de Variância não paramétrica, considerando o Erro Percentual da Solução 
(EPS) obtido pela percentagem em que a solução encontrada excede a melhor solução 
disponível na literatura. Utiliza-se essa metodologia para a avaliação da performance de quatro 
algoritmos, a saber: o ProtoG proposto, dois algoritmos meméticos e um algoritmo Simulated 
Annealing. Foram realizados seis experimentos, aplicados a sessenta e uma instâncias do 
PCV euclidiano, com tamanhos de até 1.655 cidades. Os dois primeiros experimentos tratam 
do ajuste de quatro parâmetros utilizados no algoritmo ProtoG, visando melhorar a 
performance do mesmo. Os quatro últimos são utilizados para avaliar a performance do 
ProtoG em comparação aos três algoritmos adotados. Para essas sessenta e uma instâncias, 
conclui-se, sob testes estatísticos, que há evidências de que o ProtoG é superior a esses três 
algoritmos em cinqüenta instâncias. Além disso, para as trinta e seis instâncias consideradas 
nos três últimos experimentos, nos quais a avaliação da performance dos algoritmos foi 
realizada com base no EPS, observou-se que o ProtoG obteve EPSs médios menores que 1% 
em quase metade das instâncias, tendo atingido a maior média para uma instância composta 
por 1.173 cidades, com EPS médio igual a 3,52%. Logo, o ProtoG pode ser considerado um 
algoritmo competitivo para solucionar o PCV, pois não é raro serem reportados, na literatura, 
EPSs médios maiores que 10% para instâncias desse porte. 
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ABSTRACT 
 

 
The problems of combinatory optimization have involved a large number of researchers 

in search of approximative solutions for them, since it is generally accepted that they are 
unsolvable in polynomial time.  Initially, these solutions were focused on heuristics. Currently, 
metaheuristics are used more for this task, especially those based on evolutionary algorithms. 
The two main contributions of this work are: the creation of what is called an “Operon” heuristic, 
for the construction of the information chains necessary for the implementation of transgenetic 
(evolutionary) algorithms, mainly using statistical methodology – the Cluster Analysis and the 
Principal Component Analysis; and the utilization of statistical analyses that are adequate for 
the evaluation of the performance of the algorithms that are developed to solve these problems. 
The aim of the Operon is to construct good quality dynamic information chains to promote an 
“intelligent” search in the space of solutions. The Traveling Salesman Problem (TSP) is 
intended for applications based on a transgenetic algorithmic known as ProtoG. A strategy is 
also proposed for the renovation of part of the chromosome population indicated by adopting a 
minimum limit in the coefficient of variation of the adequation function of the individuals, with 
calculations based on the population. Statistical methodology is used for the evaluation of the 
performance of four algorithms, as follows: the proposed ProtoG, two memetic algorithms and a 
Simulated Annealing algorithm. Three performance analyses of these algorithms are proposed. 
The first is accomplished through the Logistic Regression, based on the probability of finding an 
optimal solution for a TSP instance by the algorithm being tested. The second is accomplished 
through Survival Analysis, based on a probability of the time observed for its execution until an 
optimal solution is achieved. The third is accomplished by means of a non-parametric Analysis 
of Variance, considering the Percent Error of the Solution (PES) obtained by the percentage in 
which the solution found exceeds the best solution available in the literature. Six experiments 
have been conducted applied to sixty-one instances of Euclidean TSP with sizes of up to 1,655 
cities. The first two experiments deal with the adjustments of four parameters used in the 
ProtoG algorithm in an attempt to improve its performance. The last four have been undertaken 
to evaluate the performance of the ProtoG in comparison to the three algorithms adopted. For 
these sixty-one instances, it has been concluded on the grounds of statistical tests that there is 
evidence that the ProtoG performs better than these three algorithms in fifty instances. In 
addition, for the thirty-six instances considered in the last three trials in which the performance 
of the algorithms was evaluated through PES, it was observed that the PES average obtained 
with the ProtoG was less than 1% in almost half of these instances, having reached the 
greatest average for one instance of 1,173 cities, with an PES average equal to 3.52%. 
Therefore, the ProtoG can be considered a competitive algorithm for solving the TSP, since it is 
not rare in the literature find PESs averages greater than 10% to be reported for instances of 
this size. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os problemas de otimização combinatória têm envolvido muitos pesquisadores na 

busca de soluções aproximativas de boa qualidade para a classe de problemas NP-Completos 

estabelecida por Cook (1971). Há fortes evidências de que não existe algoritmo polinomial para 

solucionar problemas dessa classe. Essa constatação foi reforçada por Karp (1972), que 

apresentou, em seu trabalho, 24 problemas NP-Completos, tendo sido amplamente difundida 

por Garey e Johnson (1979). 

Desde então, a comunidade científica vem envidando esforços na busca de soluções 

aproximativas para problemas dessa classe. Campello e Maculan (1994) apresentam uma 

revisão a respeito da teoria da NP-Completude e se referem aos problemas NP-Árduos como 

pelo menos tão difíceis quanto qualquer problema NP-Completo. Apresentam, ainda, 

definições para problemas de otimização combinatória, enfatizando que se justifica o uso de 

heurísticas – algoritmos especializados na busca de soluções aproximadas de boa qualidade – 

inclusive “para a obtenção de boas soluções viáveis iniciais para diversos algoritmos exatos”. 

As heurísticas podem ser vistas como algoritmos que exploram o espaço de soluções 

buscando mínimos locais (ou máximos locais, dependendo da função objetivo considerada). 

Segundo Haykin (2001), o termo “algoritmo” é derivado do nome do matemático persa 

Mohammed al-Kowârisimi (século IX), que, em latim, tornou-se Algorismus. A ele foi atribuído o 

desenvolvimento das regras, passo a passo, para a adição, subtração, multiplicação e divisão 

de números decimais ordinários (Harel, 1987). 

A busca por soluções de qualidade para os problemas de otimização combinatória tem 

sido focalizada, ultimamente, através das chamadas metaheurísticas – algoritmos que 

exploram o espaço de soluções buscando mínimos (ou máximos) globais e são consideradas 

heurísticas de uso geral ou heurística das heurísticas (Viana, 1998). Algumas metaheurísticas 

são inspiradas em fenômenos naturais, como é o caso do Simulated Annealing, que pode ser 

traduzido como “Recozimento Simulado” e é baseado na Mecânica Estatística dos materiais 

sólidos, consistindo de uma simulação algorítmica do processo físico de certos materiais que 

são submetidos, inicialmente, a altas temperaturas e passam por um processo de resfriamento 

gradual, com aumentos e reduções do estado de energia, com tendência a se estabilizar, até 

atingirem o equilíbrio térmico. Essa metaheurística foi desenvolvida por Kirkpatrick et al. (1983) 

e aperfeiçoada por Cerny (1985). Seu objetivo principal é encontrar o mínimo global de uma 

função de custo que caracteriza sistemas grandes e complexos e é motivado por uma idéia 

simples: “para otimizar um sistema muito grande e complexo, em vez de sempre avançar no 

sentido descendente, procure prosseguir no sentido descendente na maior parte do tempo” 

(Haykin, 2001). Ela foi idealizada a partir do algoritmo Metropolis (Metropolis et al., 1953) que, 
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por sua vez, usa técnicas de Monte Carlo (Hamersley e Handscomb, 1964) para simular o 

Processo Markoviano (Papoulis, 1984) inerente a esse algoritmo. 

Outra abordagem muito difundida, inspirada na reprodução dos seres vivos, refere-se 

aos chamados Algoritmos Genéticos (Holland, 1975). A grande aceitação do paradigma da 

Evolução Darwiniana dos Algoritmos Genéticos provocou a realização de muitos trabalhos 

nessa área. Com o objetivo de melhorar essa abordagem, novos paradigmas foram sendo 

incorporados, formando uma classe denominada Algoritmos Evolucionários (Yao, 1999). Estão 

incluídos nessa classe os Algoritmos Genéticos Híbridos (Bersini e Renders, 1994), que 

procuram melhorar a performance dos Algoritmos Genéticos, incluindo estratégias 

comprovadamente bem-sucedidas e que são denominados, em alguns casos, de Algoritmos 

Meméticos (Moscato, 1989), idealizados com base na Evolução Memética (também chamada 

Evolução Cultural). 

A Computação Evolucionária é uma abordagem que se inspira em mecanismos 

evolucionários naturais para desenvolver algoritmos computacionais. A motivação para o 

desenvolvimento desses algoritmos deriva do fato de que o processo de vida, sob vários 

pontos de vista, representa um elaborado mecanismo de manipulação de informação (Joyce, 

1989). Historicamente as técnicas da computação evolucionária privilegiaram o modelo da 

seleção natural de genes, também denominados de replicadores egoístas por Dawkins (1976). 

A Computação Evolucionária trabalha com um reservatório de informações codificado em um 

formato que imita a informação genética (cromossomos) e opera segundo uma lógica que 

permite que tais unidades troquem informações entre si (Yao, 1996). 

Os Algoritmos Genéticos são um dos mais conhecidos algoritmos evolucionários. Eles 

são baseados em uma população de cromossomos, desenvolvendo sua fonte de diversificação 

através de operadores de cruzamento e mutações aleatórias (Goldberg, 1989). No contexto 

computacional, “evolução” é entendida como um método de busca em um enorme número de 

configurações possíveis. Os operadores de cruzamento representam também uma forma de 

recombinar informações contidas nos cromossomos dos pais. A recombinação da informação 

contida na população é tão significativa para os Algoritmos Genéticos que vários autores os 

definem como uma estratégia de busca baseada no uso do paradigma da reprodução sexual 

(Mühlenbein e Voosen, 1995). Apesar de se constituírem em uma poderosa ferramenta para a 

solução de vários problemas computacionais, falham em alcançar bom desempenho em 

diversas e importantes situações (Horn e Goldberg, 1995). Uma detalhada análise sobre tais 

algoritmos pode ser encontrada em Mühlenbein e Mahnig (2001). 

Para desenvolver Algoritmos Genéticos de alto desempenho, pesquisadores 

examinaram novas estratégias para criar operadores e esquemas de mutação (Mathias e 

Whitley, 1992; Marjan et al., 2000), bem como hibridizar ou estender a metáfora (Goldberg et 

al., 1990; Fleurent e Ferland, 1994; Whitley, 1995; Hinterding, 1997; Clergue e Collard, 1999). 
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Em muitos casos, os denominados Algoritmos Genéticos Híbridos incorporam procedimentos 

de busca local como uma parte do processo de evolução da informação genética. Tais 

procedimentos de busca local via de regra equilibram o enorme potencial de diversificação 

expresso pelos operadores de cruzamento e mutação, concentrando a busca em determinadas 

regiões promissoras do espaço de solução do problema e melhorando o desempenho final do 

algoritmo (Vavak, et al., 1998; Merz and Freisleben, 1997). Na computação, Algoritmos 

Genéticos munidos de estratégias de busca local também foram denominados de Algoritmos 

Meméticos (Radcliffe e Surry, 1994; Merz e Freisleben, 2000). 

Todavia o esforço computacional necessário à intensificação proposta pela busca local 

pode ser elevado, de modo que outros trabalhos propõem guiar a evolução através de 

mecanismos de memória adaptativa – aprendizagem (Mayley, 1997; Nolfi e Floreano, 1999), 

de auto-adaptação e co-evolução (Angeline, 1995; Handa, 1997, Hansen e Ostermeier, 2001) 

ou caracterizar o efeito da pressão cultural através da consideração de mais de um nível 

distinto de evolução (Reynolds et al., 1994). Os Algoritmos Culturais apóiam-se em uma 

definição de cultura semelhante à sugerida por Bonner (Spector e Luke, 1996), que focaliza 

como central para a evolução cultural o papel da imitação – a troca de informação não 

genética entre os indivíduos. Dessa forma, os algoritmos culturais podem ser considerados 

procedimentos heurísticos enriquecidos pelo domínio do conhecimento que é obtido durante o 

processo de busca (Coello e Becerra, 2003). 

Num estudo recente, Goldbarg e Gouvêa (2000) propuseram uma nova abordagem da 

Computação Evolucionária – a Transgenética Computacional – que emprega uma estratégia 

de guiamento da busca no espaço de soluções baseada na infiltração planejada de 

informações na população de cromossomos, a fim de acelerar o processo evolucionário. Essas 

informações são, basicamente, extraídas de estratégias ou resultados bem-sucedidos para o 

problema e são inseridas na população de cromossomos através dos vetores transgenéticos. 

Segundo Gouvêa (2001), “a Transgenética Computacional modela o problema de busca 

como um processo evolucionário que considera não apenas o paradigma darwiniano 

(extracelular), bem como, e principalmente, os paradigmas intracelular e epigenético” e propõe 

duas abordagens para o desenvolvimento dos algoritmos transgenéticos: “uma que utiliza o 

processo extracelular – reprodutivo, e outra que prescinde desse processo”. A segunda 

proposta é baseada nos paradigmas da Engenharia Genética e da simbiogênese – são os 

denominados Algoritmos Proto-Gene (ProtoG), estudados no presente trabalho. 

Nos Algoritmos Transgenéticos, as informações geradas são, basicamente, inseridas 

na população de cromossomos (indivíduos) por meio de vetores transgenéticos denominados 

Vírus ou Partícula Genética Móvel (PGM) – neste trabalho, utiliza-se apenas a PGM. O 

sucesso de um Algoritmo Transgenético na solução de problemas de otimização combinatória, 

deve-se em grande parte, à qualidade das informações inseridas na população de 
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cromossomos. Os trabalhos desenvolvidos nessa área comprovam essa afirmação (Goldbarg 

et al., 2001; Goldbarg e Goldbarg, 2002; Goldbarg et al., 2002). Esses três trabalhos referem-

se a aplicações da Transgenética Computacional em três importantes problemas de otimização 

combinatória: o problema de coloração em grafos, o problema quadrático de alocação e o 

problema de unidades móveis de pistoneio – um caso especial do problema de roteamento de 

veículos. O presente trabalho trata de mais uma aplicação da Transgenética Computacional, 

especificamente da implementação de um algoritmo ProtoG aplicado ao Problema do Caixeiro 

Viajante. 

O Problema do Caixeiro Viajante (PCV), mais conhecido na literatura como Traveling 

Salesman Problem, é um dos problemas clássicos da otimização combinatória, consistindo em 

determinar, num grafo ponderado, um ciclo hamiltoniano de custo mínimo. Devido à explosão 

combinatória inerente ao Problema do Caixeiro Viajante, ele faz parte da classe de problemas 

que se acredita ser insolúvel em tempo polinomial (Goldberg, 1989). Segundo Goldbarg e Luna 

(2000), o Problema do Caixeiro Viajante foi classificado como NP-Árduo por Karp (1975) e 

considerado intratável por Garey e Johnson (1979). 

Muitos problemas de otimização combinatória podem ser modelados através do 

Problema do Caixeiro Viajante, por isso ele é referência básica e tem uma grande importância 

nessa área. Além disso, diversas aplicações diretas desse problema são úteis no mundo real. 

Reinelt (1994) apresenta várias dessas aplicações, como, por exemplo, em quatro tarefas 

envolvidas na fabricação de placas de circuitos eletrônicos, a saber: perfuração de placas, 

soldagem de chips, conexão entre pinos e teste de circuitos. Outra aplicação clássica envolve 

a análise de estruturas de cristais na cristalografia por Raios-X. 

Nas últimas décadas, intensas pesquisas redundaram em avanços significativos na 

busca de soluções de qualidade para esse problema: o maior Problema do Caixeiro Viajante 

resolvido de forma ótima cresceu de 318 cidades (Crowder e Padberg,1980) para 7.397 

cidades (Applegate et al., 1998), chegando à marca de 15.112 cidades no trabalho relatado por 

Applegate et al. (2001), baseado num sistema computacional, denominado CONCORDE, 

desenvolvido ao longo de décadas, utilizando-se inúmeros algoritmos e técnicas, 

reconhecidamente eficazes, na solução desse problema. Em abril de 2004, um novo recorde 

foi estabelecido por William Cook, para uma instâncias com 24.978 cidades (Becker, 2004).   

Excelentes revisões da literatura podem ser encontradas em Lawler (1985), Reinelt (1994), 

Jünger et al. (1994) e Gutin e Punnen (2002). 

Várias abordagens metaheurísticas reportaram bons resultados na solução do 

Problema do Caixeiro Viajante: Simulated Annealing é debatido em Aarts (1998), Bucci (2001), 

Michalewicz e Fogel (2000); Redes Neurais, relatadas por Potvin (1993) e Cochrane e Beasley 

(2003); Busca Tabu, por Fiechter (1990); algoritmos genéticos híbridos, por Freisleben e Merz 

(1996), Radcliffe e Surry (1994), Schmitt e Amini (1998), Potvin (1996), Katayama e Sakamoto 
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(2000); Colônia de Formigas, por Bullnheimer (1999); Scatter Search, por Campos et al. (2001) 

e Knox (1994); e Busca em Vizinhança Variável, por Hansen e Mladenović (2003). 

O presente trabalho propõe uma heurística denominada Operon – Operador de 

ativação, seleção e ordenação de nós de um grafo – baseada, principalmente, no uso da 

metodologia estatística. São propostas cinco versões do Operon específicas para a construção 

de cadeias de PGM a serem utilizadas na Transgenética Computacional. O Operon visa 

construir cadeias de PGM de forma dinâmica, i.e., com informação diversificada, e de boa 

qualidade, a fim de promover uma busca “inteligente” no espaço de soluções para o Problema 

do Caixeiro Viajante. Ou seja, o Operon proposto é um construtor de cadeias de PGM para 

serem utilizadas pelo Algoritmo ProtoG aplicado ao Problema do Caixeiro Viajante. 

Além disso, para melhorar a performance do ProtoG, propõe-se uma estratégia de 

renovação da população de cromossomos que pode ser aplicada a outros algoritmos 

evolucionários: o uso de um limite mínimo no coeficiente de variação da função de adequação 

dos indivíduos (cromossomos), calculado com base na população, como indicador de 

renovação de parte dessa população. O coeficiente de variação é uma estatística simples 

utilizada para medir a variabilidade (em termos relativos) de uma certa variável, que, neste 

caso, é a função de adequação ou fitness (expressão utilizada neste trabalho) do indivíduo. 

A fim de avaliar a performance do algoritmo ProtoG proposto, foram utilizados, a título 

de comparação, dois algoritmos meméticos propostos nos trabalhos de Buriol (2004) e 

Krasnogor e Smith (2000) e um algoritmo Simulated Annealing proposto no trabalho de 

Karlsson (2002). Esses algoritmos são referidos através das abreviações compostas pela 

classe a que o algoritmo pertence e a(s) inicial(is) do(s) autor(es), dadas por: AMB, AMKS e 

SAK, respectivamente. 

A escolha desses três trabalhos frente aos vários citados, além de outros tantos 

encontrados na literatura, foi motivada inicialmente por terem sido reportados resultados de 

alta qualidade para o Problema do Caixeiro Viajante. A segunda motivação foi devida à 

aquisição do código-fonte em que os algoritmos foram implementados. Essa aquisição foi 

muito importante neste trabalho, pois permitiu que os algoritmos fossem processados em um 

mesmo computador, sob os mesmos critérios de parada do algoritmo e com resultados 

individuais conhecidos. Quanto a isso, verificam-se duas grandes vantagens: elimina-se a 

influência nos resultados que poderia ser causada pelo uso de máquinas diferentes e/ou de 

critérios diferentes; e permite que os resultados individuais (de cada execução) sejam 

conhecidos e tratados sob condições idênticas. Em sentido oposto, os resultados apresentados 

nos trabalhos encontrados na literatura são, geralmente, reportados através de estatísticas que 

englobam os resultados individuais, como, por exemplo, a média, o desvio padrão, a mediana, 

o mínimo do conjunto, etc., impossibilitando que uma análise estatística seja procedida. Assim, 

foi possível realizar a avaliação da performance do ProtoG com configurações distintas e entre 
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o ProtoG e os três algoritmos adotados, usando análises apropriadas da metodologia 

estatística. 

São propostas três análises estatísticas para avaliar a performance desses algoritmos. 

A primeira é realizada através da Análise de Regressão Logística, com base na probabilidade 

de obtenção da solução ótima de uma instância do PCV pelo algoritmo em teste. A segunda é 

realizada através da Análise de Sobrevivência, com base numa probabilidade envolvendo o 

tempo de execução observado até que a solução ótima seja obtida. A terceira é proposta para 

instâncias maiores em que a obtenção da solução ótima do PCV é raramente encontrada ou 

não é encontrada. Ela é realizada através da Análise de Variância não paramétrica, com base 

no Erro Percentual da Solução (EPS) obtido pela percentagem em que a solução encontrada 

excede a solução ótima (ou melhor solução) disponível na literatura. 

Os resultados foram obtidos a partir de execuções dos algoritmos ProtoG, AMB, AMKS 

e SAK em um computador Pentium IV (Athlon) com processador de 3.0GHz e memória RAM 

de 512MB, utilizando-se sessenta e uma instâncias do PCV euclidiano encontradas na TSPLIB 

– uma biblioteca de instâncias para o PCV disponível na internet (Reinelt, 1995). 

O presente trabalho está dividido em cinco capítulos: esta introdução; fundamentos da 

Transgenética Computacional; a metodologia utilizada; os resultados e discussões; as 

conclusões e perspectivas de estudos futuros. 

O segundo capítulo apresenta a Transgenética Computacional, seus vetores, suas 

regras de administração e seus algoritmos – em particular, o ProtoG. 

No capítulo seguinte, apresentam-se a idealização da heurística Operon apropriada à 

solução do Problema do Caixeiro Viajante e as metodologias necessárias à implementação do 

Operon e à avaliação das performances de algoritmos. São propostas cinco versões do 

Operon específicas para a construção de cadeias de PGM e apresentadas as metodologias 

envolvidas nessas versões. Além disso, apresentam-se duas metodologias para a construção 

dessas cadeias baseadas na Árvore Geradora Mínima. Essas metodologias servem de base 

para a apresentação da proposta adotada para a implementação do ProtoG. E, por último, 

para a avaliação da performance de algoritmos, apresentam-se três formas de análise através 

da metodologia estatística. 

Em seguida, apresenta-se o capítulo com os resultados baseados no planejamento de 

seis experimentos e com as discussões pertinentes. Os dois primeiros experimentos referem-

se ao ajuste de parâmetros a serem utilizados na implementação do ProtoG e os quatro 

últimos foram planejados para avaliar a performance do ProtoG frente aos três algoritmos da 

literatura citados acima. 
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As conclusões, baseadas nos resultados obtidos com a realização desses seis 

experimentos são apresentadas, no capítulo seguinte, conjuntamente com algumas sugestões 

para pesquisas futuras. 

Por fim, apresentam-se as referências e, em seguida, apêndices contendo diversos 

exemplos a respeito dos procedimentos propostos no capítulo Metodologia. 
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2. A TRANSGENÉTICA COMPUTACIONAL 
 

A Transgenética Computacional (Goldbarg e Gouvêa, 2000) é uma abordagem recente 

da computação evolucionária, inspirada em paradigmas biológicos. Por meio deles a 

comunidade científica busca cada vez mais encontrar explicações relativas à evolução das 

espécies, como é o caso da simbiogênese, e começa a descobrir como manipular genes, 

como é o caso da engenharia genética. 

Os algoritmos transgenéticos definem um processo evolucionário desdobrado em três 

níveis, nos quais as informações são armazenadas e gerenciadas. A população de 

cromossomos está no primeiro nível e representa a memória corrente do processo de busca. O 

segundo nível é composto por uma população denominada de vetores transgenéticos, cuja 

natureza difere daquela dos cromossomos. Essa população é provida de ferramentas capazes 

de promover a diversificação e intensificação da busca no espaço de soluções. O terceiro nível 

é composto por regras que comandam a interação entre essas duas populações. 

No primeiro nível, a população de cromossomos tem estrutura similar à dos algoritmos 

genéticos. No entanto, sua forma de evolução é diferenciada baseando-se na troca de 

informações entre as populações citadas e não na troca de informações dentro da população 

de cromossomos, peculiar dos algoritmos genéticos. 

A estrutura dos vetores transgenéticos (do segundo nível) e sua atuação na população 

de cromossomos, assim como as regras (do terceiro nível) que comandam a interação entre as 

referidas populações estão detalhadas a seguir. 

2.1. VETORES TRANSGENÉTICOS 

Um vetor transgenético transporta uma ou mais cadeias de informação e dispõe de 

procedimentos que definem sua atuação na população de cromossomos, ou seja, é constituído 

por cadeia(s) de informação e de um método de manipulação. O método inclui a programação 

necessária para que a cadeia seja capaz de atuar sobre um cromossomo, realizando a 

inserção da informação transportada. Um desses procedimentos corresponde à operação de 

reorganização do código manipulado – que, na abordagem clássica, é denominada de 

“operador”. O método deve conter, além do operador, as regras de avaliação do sucesso do 

ataque e as referentes à inviolabilidade da manipulação. 

O processo de transportar e transcrever informações para a população de 

cromossomos foi formalizado da forma descrita a seguir (Gouvêa e Goldbarg, 2003). 

Considere: 
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o P uma população de q  indivíduos, P = {S1, S2,…, Sq}, onde cada indivíduo Si, 

i = 1, …, q, é um conjunto de valores inteiros de comprimento n representando uma 

solução do problema; 

o f a função adequação,  f: Si → ℜ+, i = 1, …, q. 

Um vetor transgenético λ ∈ C, onde C é o conjunto de todos os vetores possíveis, é 

dado por λ = (I, Φ), em que: 

o I representa a cadeia de informação transportada pelo vetor transgenético; e 

o Φ representa o método de manipulação com Φ = (p1, p2 …, ps), onde pj, j = 1,..., s, 

são procedimentos que definem o processo de manipulação. 

 Os vetores transgenéticos são caracterizados pelo fato de o seu método de 

manipulação, dada a informação I, alterar a configuração do cromossomo através da 

manipulação Φ: Si → I  Si
’. Os procedimentos descritos no Quadro 2.1 compõem o método de 

manipulação dos vetores da Transgenética Computacional. 

Procedimento Denominação Descrição 

Procedimento 1 
(p1) 

Ataque 
(A) 

Define o critério de avaliação que estabelece 
quando um cromossomo é suscetível à 
manipulação do vetor. 

Procedimento 2 
(p2) 

Operador de 
Transcrição 

(Γ) 

Seja: A: Si → falso ou verdadeiro, i = 1,…,q. 
Se A(Si) = “verdadeiro”, esse procedimento 
define como a informação I, transportada pelo 
vetor, será transferida para o cromossomo. 

Procedimento 3 
(p3) 

Bloqueio da 
Informação 
Transcrita 

(Ψ) 

Torna o resultado da manipulação inviolável 
por um certo período de tempo – número de 
iteração, gerações de cromossomos, etc. 

Procedimento 4 
(p4) 

Desbloqueio da 
Informação 
Transcrita 

(Ψ-1) 

Torna o resultado da manipulação sem 
restrições. 

Quadro 2.1: Métodos de Manipulação dos Agentes da Transgenética Computacional 

 Alguns exemplos de vetores transgenéticos são os Vírus e as Partículas Genéticas 

Móveis (PGMs). O vetor transgenético λ = (I, Φ) é dito um Vírus quando incorpora os 

procedimentos de 1 a 4 do Quadro 2.1 e é chamado de PGM quando sua cadeia de 

informação (I) é traduzida no formato genético e seu método (Φ) utiliza somente os 

procedimentos 1 e 2. 
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2.2. REGRAS DE ADMINISTRAÇÃO 

As populações de cromossomos e de vetores transgenéticos evoluem trocando 

informações permanentemente. Essa troca de informações é gerenciada por regras de três 

tipos. 

As regras do tipo 1 são responsáveis pela construção de cadeias de informações que 

poderão ser incorporadas aos cromossomos, modificando sua estrutura e, provavelmente, sua 

função de adequação. O modo como essas cadeias serão incorporadas ao cromossomo são 

definidas pelas regras do tipo 2. 

As regras do tipo 2 são orientações para constituição de operadores de manipulação 

genética (método de transcrição). Se um vetor não é bem-sucedido em sua tentativa de 

manipulação (ataque), diz-se que o cromossomo “resistiu” à manipulação. O critério de 

resistência à manipulação pode levar em conta a variação da função de adequação decorrente 

da manipulação.  

As regras do tipo 3 definem uma série de estratégias para a ação dos vetores 

transgenéticos. Essas regras podem se referir ao número de vetores que participarão de cada 

iteração no algoritmo, aos critérios que definirão quantos cromossomos serão atacados, à 

seqüência de ataque dos vetores, etc., constituindo, em seu todo, um esquema de 

manipulação. 

Resumidamente, as regras dos tipos 1 e 2 referem-se à construção de cadeias de 

informações e seu método de manipulação no cromossomo (cadeia + método) – importantes 

para a construção de vetores transgenéticos. As regras do tipo 3 referem-se a orientações 

diversas que podem estar incorporadas ao algoritmo. 

2.3. ALGORITMOS DA TRANSGENÉTICA COMPUTACIONAL 

Com base nas definições anteriores, duas classes principais de algoritmos 

transgenéticos foram desenvolvidas. A primeira permite a recombinação dos cromossomos da 

população – Algoritmo Transgenético Extra e Intracelular. Na segunda classe, chamada 

ProtoG, não existe a recombinação direta de trechos dos códigos dos cromossomos da 

população e todo esforço de intensificação e diversificação do algoritmo fica a cargo das 

manipulações dos cromossomos pelos vetores transgenéticos. Neste trabalho, o ProtoG é 

aplicado ao Problema do Caixeiro Viajante. 

O ProtoG baseia-se em duas fases: a fase de construção de uma base de dados e de 

definição de critérios para a construção dos vetores transgenéticos e a fase evolutiva. Os 

algoritmos ProtoG são baseados exclusivamente no paradigma intracelular, ou seja, a 
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alternativa do fluxo extracelular para realizar a exploração do espaço de busca não é 

considerada. Assim sendo, as operações de cruzamento, mutação, etc., típicas da lógica 

extracelular dos algoritmos genéticos, não existem nesse algoritmo. Uma descrição de um 

algoritmo ProtoG, adaptada de Gouvêa (2001), é apresentada no Quadro 2.2. A primeira fase 

é composta, basicamente, pelos passos 2 e 4 desse quadro, e a segunda fase, pelos passos 

de 5 a 11. 

Inicialmente, é gerada uma população de cromossomos (Passo 1). A geração dessa 

população se dá como em outros algoritmos evolucionários. Opcionalmente, essa população 

pode passar por um processo de melhora da função de adequação dos seus cromossomos, 

através de alguma heurística aplicada a cada cromossomo, antes do início, propriamente dito, 

da primeira fase do ProtoG. 

ProtoG 

 1. Gerar e avaliar uma população inicial de cromossomos 

 2. Construir uma base de dados para construção de vetores transgenéticos λ 

 3. Repetir 

 4.    Gerar um subconjunto de vetores transgenéticos 

 5.    Para todo cromossomo da população, Faça 

 6.        Se o cromossomo é sensível à manipulação do vetor, então 

 7.            Início 

 8.               Realizar manipulação 

 9.               Reavaliar o cromossomo manipulado 

10.              Se o cromossomo atende ao critério de seleção de realimentação,  

                   então incluir informações selecionadas do cromossomo na base de 

                   dados para construção de vetores transgenéticos λ 

11.           Fim 

12. Até que Critério_de_Parada seja atendido 

Retornar 

Quadro 2.2: Algoritmo Transgenético Proto Gene – ProtoG 

Na primeira fase, uma base de dados é construída a fim de possibilitar a geração de 

vetores transgenéticos (Passo 2). Nesse procedimento são definidos os elementos relativos às 

regras dos tipos 1 e 2. Conforme as regras definidas, um subconjunto de vetores 

transgenéticos é gerado no Passo 4. Nesse passo, um determinado número de vetores é 

gerado, cada vetor carregando uma cadeia de informação obtida de uma regra do tipo 1 e 

possuindo um operador definido por uma regra do tipo 2 (cadeia + método). 

Na segunda fase – a fase de evolução da população –, para cada cromossomo, realiza-

se o procedimento descrito a seguir (passos 8 a 10). Se o cromossomo é sensível à 
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manipulação do vetor transgenético (ataque definido por p1 Quadro 2.1): a manipulação é 

realizada (transcrição definida por p2 Quadro 2.1); o cromossomo é reavaliado; e, se ele é 

considerado como um bom exemplo de evolução, segundo algum critério estabelecido no 

algoritmo, então suas informações (selecionadas) são incluídas na base de dados para 

construção de vetores transgenéticos. Nessa versão do ProtoG, os vetores transgenéticos 

considerados são PGMs e, por isso, não são utilizados os procedimentos p3 e p4. 

O algoritmo continua até que um critério de parada, previamente definido, seja 

atendido. Esse critério de parada, a exemplo de outros algoritmos evolucionários, pode ser 

estabelecido em função: de um número de iterações sem melhoria da melhor solução corrente; 

de um tempo de processamento máximo; de encontrar a solução ótima; etc.
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3. METODOLOGIA 
 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada neste trabalho e está organizado da 

seguinte forma: 

o Inicialmente, apresenta-se a heurística Operon – Operador de ativação, seleção e 

ordenação de nós de um grafo – em sua forma geral, idealizada neste trabalho 

para a construção de cadeias de informação (I) dos vetores transgenéticos, 

especificamente, para a construção de cadeias de PGM; 

o Abordam-se duas metodologias estatísticas para serem utilizadas nas 

implementações dos operons: Análise de Agrupamentos (AA) e Análise de 

Componentes Principais (ACP); 

o São propostas cinco versões para implementações de operons usados como 

construtores de cadeias de PGM; 

o Também, para a construção de cadeias de PGM, são apresentadas duas propostas 

baseadas em algoritmos encontrados na literatura referente à Árvore Geradora 

Mínima; 

o Apresenta-se o algoritmo ProtoG proposto para a solução do PCV usando os 

construtores de cadeias de PGM propostos, incluindo uma nova estratégia para 

renovação da população usada nesse algoritmo; 

o Para a avaliação da performance de algoritmos, são apresentadas três análises 

com base na metodologia estatística: o Modelo Logístico baseado na Análise de 

Regressão; o Teste Log-Rank, da Análise de Sobrevivência; e o Teste de Kruskal-

Wallis, da Análise de Variância não paramétrica. 

3.1. A HEURÍSTICA OPERON 

A heurística Operon é idealizada neste trabalho para a construção de cadeias de PGMs 

a serem utilizadas em um algoritmo ProtoG proposto para a solução do PCV. 

Considerando um grafo definido para um PCV, a heurística Operon comanda, a partir 

de um conjunto de técnicas previamente definido: a inicialização de uma lista; a ativação de um 

subgrafo; a seleção de nós desse subgrafo; sob determinada condição, a ordenação desses 

nós; a incorporação dos nós selecionados e, possivelmente, ordenados, à lista inicializada; 

repetidamente, até que um critério de parada seja atendido. A teoria a respeito de grafos pode 

ser encontrada em Chartrand e Oellermann (1993), Boaventura Netto (1996), Goldbarg e Luna 

(2000), dentre muitas outras referências encontradas na literatura. 
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As implementações possíveis da heurística Operon são regidas por um conjunto de 

técnicas que serão utilizadas durante o processamento. A definição desse conjunto de técnicas 

determina a especialização do Operon – denominado Operon especialista. Esse conjunto de 

técnicas envolve todas as regras, critérios, algoritmos, enfim, técnicas em geral, utilizadas 

para: a inicialização de uma lista; a ativação de um subgrafo; a seleção de nós do subgrafo 

ativado; possivelmente, a ordenação dos nós selecionados; e a composição da lista que será 

retornada com a cadeia de PGM. 

A partir de variações do conjunto de técnicas, o Operon pode ser descrito em diversas 

versões. Para cada definição do conjunto de técnicas a serem utilizadas no processamento, 

admite-se uma especialidade do Operon e adota-se uma denominação abreviada. Para a 

criação de outras versões do Operon, além das propostas neste trabalho, outras técnicas 

podem ser adotadas e/ou combinadas. 

O Operon proposto pode ser considerado uma heurística construtiva para obter 

soluções do PCV, visto que o critério de parada pode ser atendido, somente, quando o 

processo envolver todos os nós do grafo que representa o problema, fornecendo, assim, uma 

solução heurística para o mesmo. Neste trabalho, no entanto, o critério de parada obedecerá 

ao tamanho especificado para a construção de uma cadeia de PGM, já que o objetivo é levar 

informações para o processamento do algoritmo ProtoG. 

O Quadro 3.1 apresenta um resumo de algumas versões possíveis do Operon em seis 

fases – incluindo a inicialização de uma lista e o critério de parada. Algumas dessas versões 

foram implementadas e testadas neste trabalho e estão detalhadas e exemplificadas neste 

capítulo. O conjunto de técnicas utilizado nas diversas fases para cada versão está resumido 

nesse quadro. Um grafo completo ponderado G(N,A) – com N representando o conjunto de 

nós do grafo, e A, o conjunto de arestas – é utilizado como entrada e uma lista ordenada L – 

composta por nós de G – é usada para a saída da heurística. A fase de ativação de um 

subgrafo pode ser entendida como a seleção desse subgrafo. 

As técnicas que são utilizadas nas seis fases do Operon podem ser encontradas na 

metodologia estatística, em Teoria de Grafos, na busca em vizinhança, etc. Destaca-se, neste 

trabalho, a contribuição que a metodologia estatística pode proporcionar – são abordadas duas 

técnicas conhecidas dessa metodologia: a Análise de Agrupamentos e a Análise de 

Componentes Principais. Nos itens a seguir, apresentam-se as metodologias envolvidas 

nessas técnicas, considerando suas utilizações neste trabalho, assim como exemplos que 

facilitam o entendimento de suas aplicações. 
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3.2. METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA PROCESSAR O OPERON 

São utilizadas duas metodologias estatísticas para a criação de versões do Operon: o 

Método da Ligação Simples da Análise de Agrupamentos e um método de ordenação baseada 

na Análise de Componentes Principais.  

3.2.1. Análise de Agrupamentos: o Método da Ligação Simples 

Sokal e Sneath (1963) foram os pioneiros na publicação de um livro, de importância 

histórica, abordando a Análise de Agrupamentos. Ela dispõe de um conjunto de técnicas da 

estatística multivariada cujo objetivo principal é alocar um conjunto de indivíduos (objetos, 

pontos, unidades, pessoas, variáveis, etc.) em um conjunto completo de grupos mutuamente 

exclusivos (clusters) tal que indivíduos dentro de um grupo sejam similares um ao outro 

enquanto que indivíduos em diferentes grupos sejam dissimilares uns dos outros (Chatfield e 

Collins, 1980). A palavra cluster será utilizada neste trabalho para designar, de forma 

simplificada, o termo “conjunto de indivíduos ou grupo de objetos”, utilizado em português. 

Neste trabalho, utiliza-se um dos métodos de Análise de Agrupamentos para a 

determinação de clusters úteis na fase de ativação de um conjunto de nós (subgrafo) do 

Operon.  

Na Análise de Agrupamentos, há uma grande diversidade de métodos disponíveis que 

variam desde as formas de agrupar os indivíduos (hierárquica ou não) até os diversos 

procedimentos usados para junções entre indivíduos e/ou grupos de indivíduos. Neste trabalho 

foi utilizado um Método Hierárquico denominado Método da Ligação Simples (MLS), Método do 

Vizinho mais Próximo, ou Single Linkage, em inglês. Esse método foi escolhido por ser uma 

das poucas técnicas de Análise de Agrupamentos que produz clusters em formas não elípticas. 

Ou seja, os pontos de clusters construídos com o MLS podem se posicionar, por exemplo, em 

forma de U ou em outro formato em que os pontos não estão condensados na forma de uma 

elipse. A tendência que o MLS tem de produzir clusters em “forma de serpentina” é designado, 

em inglês, por chaining e é criticada por alguns autores devido ao fato de alguns indivíduos 

que se encontram nas extremidades serem muito dissimilares (Anderberg, 1973; Johnson e 

Wichern, 1992). Para o Problema do Caixeiro Viajante, no entanto, essa é uma boa tendência, 

visto que é necessário percorrer os nós do grafo em toda a sua extensão e, ao contrário, a 

determinação de clusters em forma elíptica poderia proporcionar pedaços de solução com 

pontos aglomerados em um entorno elíptico, o que não seria proveitoso. 

Na Análise de Agrupamentos, a similaridade ou dissimilaridade entre indivíduos 

(cidades do PCV, neste caso) pode ser medida de várias formas. Uma das formas mais 
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utilizadas é a distância euclidiana, que se constitui em uma medida de dissimilaridade, por 

serem considerados indivíduos tanto mais similares (ou menos dissimilares) quanto menor for 

a distância entre eles. Essa será a medida adotada neste trabalho, por ser a que determina a 

distância aproximada entre cidades em instâncias do Problema do Caixeiro Viajante 

Euclidiano. 

O Método da Ligação Simples utiliza um algoritmo que a cada passo produz a ligação 

entre dois indivíduos, entre um indivíduo e um conjunto de indivíduos ou entre dois conjuntos 

de indivíduos considerados mais similares. Essas ligações são realizadas a partir de indivíduos 

ou conjunto de indivíduos mais próximos, considerados assim pela menor distância euclidiana. 

Ou seja, em um passo do algoritmo, dois conjuntos de indivíduos são considerados os mais 

próximos dentre as demais combinações dois a dois de conjuntos, se pelo menos um par de 

indivíduos, com um indivíduo em cada conjunto, tiver a menor distância euclidiana dentre as 

demais combinações. Essas ligações são realizadas até que todos os indivíduos estejam 

reunidos em um mesmo conjunto. Para efeito de separação em c conjuntos, desconsideram-se 

as últimas c-1 junções. Em Teoria dos Grafos, a terminologia utilizada para definir indivíduos e 

conjuntos de indivíduos pode ser substituída, neste caso, por nós de um grafo e subgrafos, 

respectivamente. Jain e Dubes (1988) apresentam diversos algoritmos para técnicas de 

Análise de Agrupamentos, inclusive baseados em Teoria dos Grafos. Para facilitar a redação, 

utilizar-se-á a denominação inglesa cluster para indicar um conjunto de indivíduos, um grupo 

de indivíduos ou um subgrafo. 

O Quadro 3.2 apresenta um algoritmo para o Método da Ligação Simples baseado na 

construção da Árvore Geradora Mínima através do Algoritmo de Kruskal (Quadro 3.7). A 

relação entre esses dois algoritmos é relatada em Gower e Ross (1969), Zahn (1971) e 

Anderberg (1973) e pode ser observada pela semelhança entre os algoritmos apresentados 

nos quadros citados. Como entrada para o algoritmo, utiliza-se um grafo completo ponderado 

G = (N,A) com N representando o conjunto de nós do grafo, e A, o conjunto de arestas. Ao 

final da execução do algoritmo, são fornecidos: em Cj, o conjunto de nós do cluster j; e, em wj, 

o nível de junção do cluster j, j = n+1, n+2, …, 2n-1. O conjunto M, utilizado para armazenar 

arestas da Árvore Geradora Mínima de Kruskal, auxilia na formação dos clusters na medida 

em que localiza as arestas que ligam os clusters. 

Os métodos hierárquicos podem ser representados em um dendograma, que são 

gráficos em forma de árvore nos quais são apresentadas as junções realizadas entre os 

indivíduos e/ou clusters e os respectivos níveis: os indivíduos são representados em um dos 

eixos do gráfico e os níveis de junção são marcados no outro eixo. Em geral, para esses 

métodos, a determinação de uma estrutura de clusters pode ser definida através de um corte 

feito no dendograma (Gráfico 3.1), para um nível de junção específico, a partir do desenho de 
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uma linha horizontal traçada no dendograma, quando os indivíduos estiverem representados 

no eixo das abscissas, ou de uma linha vertical, em caso contrário (Chatfield e Collins, 1980). 

  MLS(G(N,A)) 

  1.    Armazenar em AO as arestas de A em ordem não decrescente do custo das arestas  

  2.    Inicializar um conjunto vazio M para armazenar arestas 

  3.    n ← N 

  4.    Inicializar 2n-1 conjuntos com Cj = { j }, j = 1, 2, …,n, e Cj = ∅, j = n+1, n+2, …,2n-1, 

         para armazenar ‘clusters’ 

  5.    j ← n 

  6.    Repetir 

  7.       Identificar uma aresta a∈AO de menor custo tal que e M∪{a} seja acíclico 

  8.       M ← M∪{a} 

  9.       j ← j + 1 

10.       Cj ← Ck ∪ Cl onde Ck e Cl são os conjuntos mais recentemente formados,  

              tais que η1∈Ck e η2∈Cl, onde η1 e η2 são os nós da aresta a 

11.       wj ← [custo da aresta a] 

12.    Até que M = n – 1 

Retornar Cj e wj, j = n+1, n+2, …, 2n-1 

Quadro 3.2: O Método da Ligação Simples baseado no Algoritmo de Kruskal 

Um exemplo de aplicação do algoritmo MLS, usando a instância eil76 da TSPLIB, 

encontra-se no Apêndice A. A Tabela A.1 apresenta os resultados da execução do algoritmo 

passo a passo. Numa parte dessa tabela, reproduzida a seguir (Tabela 3.1), pode-se observar 

que a primeira junção foi realizada entre as cidades 34 (coluna k) e 46 (coluna l) e ao cluster 

formado foi atribuído o número 77 (coluna j). Essa junção foi seguida pelas seguintes junções 

entre pares de cidades: (3, 44), (75,76), (9, 39), (27, 52), (15, 57) e (41,42). A junção seguinte 

foi realizada entre o cluster identificado com o número 81 (C81, contendo as cidades 27 e 52) e 

a cidade 77 formando C84 = {27, 52, 77}. Dessa forma, o conjunto denominado Cj (Passo 10, 

Quadro 3.2) vai acumulando cidades para a composição de clusters. O algoritmo continua 

processando essas junções até que todas as cidades estejam em um mesmo cluster. A coluna 

wj apresenta os níveis em que essas junções são realizadas. A última coluna apresenta a 

diferença entre dois níveis de junção consecutivos. Esses valores auxiliam na determinação de 

estruturas de clusters, como discutido a seguir. 

Anderberg (1973) propõe o estudo de clusters dentro de clusters como uma forma de 

focar a atenção em estruturas com clusters menores. Essa idéia pode oferecer uma grande 

contribuição na busca de soluções do PCV através do algoritmo ProtoG, na medida em que a 

estrutura de cluster pode variar durante o processamento do ProtoG, permitindo uma fonte de 
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obtenção de cadeias de informação com boa qualidade e certo grau de diversificação. Essa 

estratégia, a ser explicada adiante, é utilizada no processamento do ProtoG, quando são 

processadas cadeias de PGM através dos algoritmos OperonAA_ACP e OperonC. Por 

enquanto, pretende-se esclarecer como essas estruturas são determinadas. 
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Gráfico 3.1. Dendograma para a Instância eil76 usando MLS 

Há, na literatura, um grande número de procedimentos úteis para a definição de uma 

estrutura ideal de cluster. São abordados desde métodos muito simples até métodos 

computacionalmente custosos e que requerem muito esforço de análise. Alguns autores 

defendem a utilização de métodos simples para resolver essa questão. O MLS permite a 

utilização de um método simples com uma boa performance: a observação de grandes saltos 

ocorridos entre dois níveis de junção consecutivos (Bussab at al., 1990). 

Neste trabalho, devido à utilização de não apenas uma estrutura de cluster, mas de 

várias estruturas, o método do “salto” foi adotado. Propõe-se, portanto, que estruturas de 

clusters sejam definidas como no exemplo a seguir: i) dividir a última coluna da Tabela A.1 em 

partes iguais (correspondente ao número s de estruturas que se deseja formar) – quatro, no 

exemplo ora proposto; ii) identificar as maiores diferenças parciais – cada uma definida pela 
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maior diferença encontrada em cada uma das quatro partes dessa coluna; iii) produzir cortes 

correspondentes aos níveis de junção associados a essas maiores diferenças parciais. 

Tabela 3.1. Parte da Tabela A.1 – Algoritmo MLS executado passo a passo 

j k l wj wj - wj-1 

77 34 46 2,2361 - 
78 3 44 3,0000 0,7639 
79 75 76 3,0000 0,0000 
80 9 39 4,1231 1,1231 
81 27 52 4,1231 0,0000 
82 15 57 4,2426 0,1195 
83 41 42 4,2426 0,0000 
84 81 77 4,4721 0,2295 
85 29 45 4,4721 0,0000 
... ... ... ... ... 

100 87 71 5,0990 0,0000 
101 1 99 5,3852 0,2861 
102 4 97 5,3852 0,0000 

... ... ... ... ... 
121 120 17 6,4031 0,0000 
122 116 30 6,7082 0,3051 
123 122 86 6,7082 0,0000 

... ... ... ... ... 
150 149 59 10,6301 0,5803 
151 150 31 13,4536 2,8235 

 

No exemplo proposto, podem-se observar os quatro valores destacados na última 

coluna da Tabela 3.1, assim como as quatro retas que cortam o dendograma do Gráfico 3.1. 

São determinadas quatro estruturas de clusters correspondentes aos níveis de junção: 4,1231; 

5,3852; 6,7082 e 13,4536, que permitem a definição das estruturas contendo 73, 52, 31 e 2 

clusters, respectivamente. Esses números (de clusters) podem ser visualizados no gráfico ou 

calculados a partir da coluna j da referida tabela, da seguinte forma: 

o no gráfico, para uma determinada estrutura, é suficiente contar o número de retas 

verticais que cortam a linha tracejada (desenhada um pouco abaixo do nível de 

junção correspondente ao corte referente àquela estrutura). Por exemplo, há, no 

Gráfico 3.1, trinta e uma retas cortando a linha tracejada situada logo abaixo da 

altura 6,7082, resultando numa estrutura com trinta e um clusters; 

o na tabela, é necessário calcular 2*n - (j - 1), onde n é o tamanho da instância e j é o 

valor da primeira coluna referente ao nível de junção desejado. Por exemplo, para o 

corte referente à altura 5,3852, tem-se j = 101; o resultado é, portanto, 52, 

definindo uma estrutura com 52 clusters. 
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O Gráfico 3.2 mostra as cidades da instância eil76 marcadas com números que 

identificam os clusters determinados a partir de duas estruturas (na Parte A há 31 clusters e na 

parte B há 52 clusters) definidas no exemplo anterior.  

 
 

  A                                                                    B 
 

Gráfico 3.2. Cidades da Instância eil76 em Clusters – duas estruturas 

Os clusters, determinados dessa forma, serão úteis para a construção de cadeias de 

PGM processadas através dos algoritmos OperonAA_ACP e OperonC.  

3.2.2. Análise de Componentes Principais 

A Análise de Componentes Principais (ACP) dispõe de técnicas da análise estatística 

multivariada e talvez seja a mais antiga e mais conhecida nesse ramo da estatística (Jolliffe, 

1986; Preisendorfer, 1988). Pearson (1901) a utilizou pela primeira vez para dispor a análise 

de regressão linear em uma nova forma, num contexto biológico. Depois disso, Hotelling 

(1933) desenvolveu grande parte das idéias da ACP em um trabalho sobre psicometria. Na 

teoria da comunicação, a ACP é conhecida, também, como Transformação de Karhunen-

Loève devido aos trabalhos de Karhunen (1947) e Loève (1963) a respeito de teoria das 

probabilidades (Anderson, 1958; Haykyn, 2001). Muitas pesquisas envolvendo aplicações da 

ACP são desenvolvidas atualmente, como, por exemplo, em redes neurais para o 

processamento de imagens. Por isso, além do interesse específico da metodologia estatística, 

muitos autores de outras áreas dedicam capítulos de livros abordando esse tema, como, por 

exemplo, em Lay (1999) e Haykyn (2001). 

Neste trabalho, utiliza-se a ACP principalmente na fase de ordenação dos nós de um 

subgrafo, necessária ao processamento do OperonBA_ACP e OperonAA_ACP. Ela também é 
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utilizada na identificação e seleção de nós situados nas extremidades de um cluster para a 

inicialização de uma lista no processamento do OperonC. 

A ACP envolve um procedimento matemático que produz uma transformação linear de 

um conjunto de r variáveis, possivelmente correlacionadas, em um conjunto de r variáveis não 

correlacionadas, denominadas componentes principais, de tal forma que: a primeira 

componente principal possui a maior variabilidade; a segunda possui a segunda maior 

variabilidade; e assim sucessivamente. Dessa forma, uma das principais aplicações da ACP é 

reduzir o conjunto de variáveis (originais) a um conjunto menor de variáveis (não 

correlacionadas), considerando apenas as primeiras componentes principais, sem perda de 

informação significativa (Chatfield e Collins, 1980). 

Essa transformação é, de fato, uma rotação ortogonal no espaço r-dimensional. Assim, 

pode-se dizer que a primeira componente principal “indica a direção” em que ocorre a maior 

variabilidade. E, é essa característica que se considera importante neste trabalho. Pretende-se 

ordenar os nós selecionados considerando a ordem obtida com a projeção dos nós no eixo da 

primeira componente principal. Ressalva-se que o grafo deve ser considerado em um sistema 

cartesiano. 

O processo de obtenção das componentes principais é baseado em álgebra linear e 

pode ser assim resumido: 

i) dispor os dados originais (pontos representando as cidades) em uma matriz X; 

ii) calcular a matriz de variância-covariância amostral S dos dados; 

iii) encontrar os autovalores λλλλ e os autovetores unitários associados à matriz S; 

iv) dispor os autovetores em uma matriz Q de forma que, na primeira coluna, esteja o 

autovetor associado ao maior autovalor; na segunda coluna, esteja o autovetor associado ao 

segundo maior autovalor, e assim sucessivamente; 

v) multiplicar a matriz dos dados originais X pela matriz organizada com os autovetores 

Q. A matriz resultante (A) será a matriz de projeções dos valores em X sobre o eixo das 

componentes principais, na qual a primeira coluna contém a primeira componente principal, a 

segunda coluna contém a segunda componente principal, e assim por diante (Haykyn, 2001). 

A ordenação, proposta neste trabalho para posicionar as cidades na composição das 

cadeias de informação, é realizada considerando a ordem crescente das projeções obtidas no 

eixo da primeira componente principal (ordenação da primeira coluna da matriz A), observando 

a correspondência entre as matrizes X e A (de tamanhos iguais) para a identificação das 

cidades. 

Para exemplificar a utilização desse método, apresentam-se, no Apêndice B, três 

exemplos relativos à ordenação das cidades dentro de clusters, expondo os cálculos 
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necessários para obtenção das componentes principais, usando o processo apresentado 

acima. No Exemplo B.2, referente ao cluster 1 (Gráfico 3.2A), os eixos das duas componentes 

principais seguem a direção dos autovetores apresentados no Gráfico 3.3 e informados na 

matriz Q do referido exemplo. Na primeira coluna dessa matriz, encontra-se o autovetor que 

determina a direção do eixo da primeira componente principal (-0,7414, 0,6710) e, na segunda 

coluna, encontra-se o autovetor correspondente ao eixo da segunda componente principal (-

0,6710,   -0,7414), visualizados no gráfico pelas linhas tracejadas. 

 
Gráfico 3.3. Eixos de duas Componentes Principais em um Cluster da Instância eil76 

A visualização dos pontos (cidades) do cluster 1, no Gráfico 3.2A, e da direção 

determinada pelo eixo da primeira componente principal, no Gráfico 3.3, permite verificar que a 

maior variabilidade ocorre na projeção dos pontos do cluster obtida nesse eixo em comparação 

à variabilidade observada na projeção dos pontos do cluster no outro eixo. Isso mostra a 

importância da ordenação das cidades orientadas por essa direção. Essa constatação é mais 

bem esclarecida no Gráfico 3.4 (cidades: 16, 63, …, 74), que permite a visualização do eixo 

referente à componente principal próximo aos pontos do cluster. 

No Gráfico 3.4, além do exemplo referente ao cluster 1 citado, apresentam-se exemplos 

de aplicação da ordenação com ACP em dois outros clusters obtidos da instância eil76. Esses 

clusters foram determinados usando o MLS, envolvendo as duas estruturas exemplificadas 

anteriormente, uma contendo 31 clusters e a outra com 52 clusters. Os cálculos necessários 

para a aplicação da ACP (usando o procedimento explicado) na ordenação das cidades 

contidas nos três clusters do exemplo encontram-se no Apêndice B: no Exemplo B.1, as 

cidades 9, 10, 39, 72 e 58, que compõem o cluster 10 (Gráfico 3.2A), foram ordenadas na 

seqüência 10, 58, 72, 39 e 9; no Exemplo B.2, as cidades 1, 16, 28, 33, 62, 63, 73 e 74, do 

cluster 1 do Gráfico 3.2A, foram ordenadas na seqüência 74, 28, 62, 73, 1, 33, 63 e 16; e no 
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Exemplo B.3, as cidades 7, 8, 27, 34, 35, 46 e 52, do cluster 6 (Gráfico 3.2B), ficaram na 

ordem 27, 52, 34, 46, 8, 35 e 7. As determinações dessas seqüências podem ser visualizadas 

no Gráfico 3.4, através das projeções dos pontos nas retas tracejadas junto aos pontos 

(cidades) – essas retas representam a direção da primeira componente principal. 

 
Gráfico 3.4. Aplicação de ACP na Ordenação de Clusters da Instância eil76 

Outro resultado importante da ACP é o fato de que a soma dos autovalores associados 

à matriz de variância-covariância dos dados é igual à soma das variâncias dos dados e, 

conseqüentemente, a proporção da variância total explicada pela primeira componente 

principal, no ℜ2, é dada por: λ1/(λ1+λ2). Dessa forma, quanto maior for essa proporção, melhor 

a primeira componente irá representar os dados. Neste trabalho, esse resultado será utilizado 

para identificar se é proveitoso, ou não, ordenar uma lista de nós usando a ACP. A utilização 

de apenas dois autovalores, no cálculo acima, é devido ao estudo do PCV euclidiano em duas 

dimensões. Esse procedimento, no entanto, pode ser estendido para utilização em maiores 

dimensões (Johnson e Wichern, 1992). 

3.3. VERSÕES DO OPERON 

Nos próximos itens, são abordadas duas classes de Operon: o Operon especialista e o 

Operon composto. Na primeira, utiliza-se um mesmo conjunto de técnicas durante todo o 

processamento. E, na segunda, há uma combinação de operons especialistas em que o 

conjunto de técnicas varia durante o processamento. Para a construção de cadeias de PGM, 

propõem-se cinco versões do Operon – quatro operons especialistas, denominados 
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OperonBA1, OperonBA2, OperonBA_ACP e OperonAA_ACP (resumidos no Quadro 3.1) e um 

Operon composto, denominado OperonC. 

3.3.1. O OperonBA 

O OperonBA é um Operon especialista em busca adaptativa randômica gulosa. As seis 

fases envolvidas nas três versões desse Operon encontram-se resumidas no Quadro 3.1. As 

fases mais importantes dessas versões são as fases de ativação de um subgrafo e de seleção 

de um nó desse subgrafo a ser incorporado à lista L (inicializada previamente), essas utilizam a 

busca em vizinhança de forma adaptativa, gulosa e randômica a partir do último nó da lista L – 

essa é a concepção da metaheurística GRASP (Feo e Resende, 1995; Pardalos e Resende, 

1994) sem considerar a fase de busca local dessa metaheurística. 

OperonBAP(G(N,A),m,v, ηηηηo) 

1.  L ← {η0} onde ηo é passado por parâmetro ou, em caso negativo, é um nó sorteado  

     aleatoriamente de N 

2.  Atualizar G(N,A) onde N ← [N com o nó ηo “marcado” para exclusão na próxima  

     atualização] 

3.  Repetir 

4.          Ativar um subgrafo S(NS ,AS) de G a partir dos v nós mais próximos ao último 

             nó da lista L 

5.          Sortear um nó ηS ∈ NS conforme uma distribuição de probabilidade: uniforme, se 

             P=0; ou ponderada, se P = 1 ou P = 2 

6.          L ← L ∪ {ηS} 

7.          Atualizar G(N,A) onde N ← [N sem o nó “marcado” na atualização anterior  e  

             com o nó ηS “marcado” para exclusão na próxima atualização] 

8.  Até atingir m-1 repetições 

Retornar L 

Quadro 3.3: Algoritmo OperonBA 

O Quadro 3.3 descreve o algoritmo OperonBA. Os parâmetros de entrada são: um 

grafo completo ponderado G(N,A); um escalar m especificando o tamanho da cadeia de PGM; 

um escalar v definindo o tamanho da vizinhança para sorteio de um nó do subgrafo; um nó ηo 

do grafo, usado para inicializar a lista L; e um indicador P, informado em subscrito na 

denominação do algoritmo, indicando se a distribuição de probabilidade utilizada no sorteio do 

próximo nó da lista é uniforme (P = 0) ou ponderada (P = 1, 2). O algoritmo retorna uma lista L 

contendo os nós que constituem uma cadeia de PGM.  

O algoritmo pode ser assim resumido: a partir de uma lista inicializada com um nó 

(escolhido aleatoriamente, por exemplo) seleciona-se um determinado número de nós na 
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vizinhança do último nó da lista, desconsiderando aqueles que já estão na lista, e sorteia-se 

um deles (com determinada probabilidade) para ser o próximo nó da lista. O procedimento é 

repetido até que o tamanho da lista (cadeia) seja alcançado. 

A definição da distribuição de probabilidade utilizada para a escolha do próximo nó da 

lista (Passo 5, Quadro 3.3) permite algumas variações no OperonBA. Pode ser utilizada uma 

distribuição de probabilidade uniforme ou ponderada. Neste trabalho, foram implementadas 

duas versões do OperonBA usando distribuições ponderadas de formas distintas. 

A primeira versão ponderada, denominada OperonBA1, utiliza os pesos das arestas 

associadas à vizinhança de um nó para determinar a distribuição de probabilidade de escolha 

do nó vizinho. Mais precisamente, a probabilidade de seleção de um nó vizinho ao nó atual 

(último nó da lista L) é calculada de forma proporcional ao inverso do peso da aresta 

correspondente. Assim, por exemplo, se os pesos das arestas associadas a três nós vizinhos 

(mais próximos) ao nó atual são iguais a 2, 4 e 5, as probabilidades de seleção dos respectivos 

nós vizinhos devem ser proporcionais a 1/2, 1/4 e 1/5, resultando nas seguintes 

probabilidades: 0,53, 0,26 e 0,21, respectivamente. A distribuição de probabilidade é calculada 

considerando-se que a soma das probabilidades dessa distribuição deve ser igual à unidade e 

que cada uma das probabilidades deve ser proporcional ao inverso do peso da aresta 

correspondente. 

 

 Gráfico 3.5. Vizinhança do Nó 57 – Instância eil76 

O processamento do OperonBA1 para a construção da cadeia situada na parte inferior 

do Gráfico 3.6A é descrito a seguir. O primeiro nó foi escolhido, aleatoriamente, dentre os 

setenta e seis nós da instância eil76, com probabilidade 1/76, resultando em L = {57}. Com 

isso, o nó 57 foi “marcado” para exclusão. O segundo nó foi escolhido dentre os cinco (v=5) 

nós mais próximos (vizinhos) ao nó 57, a saber: 15, 13, 5, 27, 20 – como mostra o Gráfico 3.5. 

A distribuição de probabilidade para sorteio do nó vizinho ao nó 57, formada pelo par 

(identificação da cidade; probabilidade de sorteio), é dada por: (15; 0,41), (13; 0,18), (5; 0,14), 
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(27; 0,14), (20; 0,13). Observa-se que as probabilidades são proporcionais ao inverso do peso 

da aresta correspondente, ou seja, proporcionais a 1/4, 1/9, …, 1/13, respectivamente, e que a 

soma dessas probabilidades é igual a um. Com a aplicação dessa distribuição, foi sorteado o 

nó 15, que foi incorporado à lista L, resultando em L = {57, 15}. Em seguida, o nó 57 foi 

excluído do grafo e o nó 15 foi “marcado” para exclusão. Da mesma forma, o terceiro nó foi 

sorteado na vizinhança do nó 15, incorporado à lista… Sucessivamente, esses passos foram 

repetidos até que a lista (cadeia) completasse seis nós (m=6). Assim, a cadeia foi construída 

com a seguinte seqüência de nós e suas respectivas probabilidades de sorteio: (57; 1/76), (15; 

0,41); (37; 0,21); (70; 0,17); (20; 0,24) e (60; 0,25).  

De forma semelhante, a segunda versão ponderada, denominada OperonBA2, utiliza 

probabilidades calculadas de forma proporcional ao posto (tomado em ordem decrescente) 

relativo ao peso da aresta. Por exemplo, as probabilidades associadas às arestas com pesos 

2, 4 e 5 devem ser proporcionais a 3, 2 e 1, resultando em probabilidades iguais a 0,50, 0,33 e 

0,17, respectivamente. 
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Gráfico 3.6. Cadeias de PGM Construídas com OperonBA1 e OperonBA2 – Instância eil76 

Exemplos de utilização das duas versões do OperonBA para construção de cadeias de 

PGM de tamanho m=6 e com vizinhança de tamanho v=5, com base na instância eil76, são 

apresentados no Gráfico 3.6. As cadeias da parte A do gráfico foram construídas com base no 

OperonBA1, e as da parte B, com base no OperonBA2. 

Considerando a distribuição de probabilidade própria do OperonBA2, como já explicado, 

foram construídas as cadeias da parte B do Gráfico 3.6. Por exemplo, a cadeia da parte 

superior desse gráfico tem a seguinte seqüência de nós e suas respectivas probabilidades de 

escolha: (39; 1/76), (72; 0,27); (58; 0,33); (10; 0,33); (31; 0,20) e (55; 0,07).  
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Observa-se que o OperonBA1 produz cadeias com uma seqüência de nós mais 

agrupados, devido à distribuição de probabilidade adotada na escolha dos nós levar em conta 

o custo da aresta. Por outro lado, as cadeias construídas com o OperonBA2 são caracterizadas 

por nós um pouco mais dispersos, devido à distribuição de probabilidade associada levar em 

conta apenas a posição ocupada, em termos de proximidade, pelos nós vizinhos. As duas 

características são consideradas importantes na busca de soluções do PCV, visto que a 

primeira se especializa em intensificar a busca, enquanto que a segunda a diversifica. 

Uma terceira forma de construção de um OperonBA, denominada OperonBA0, pode ser 

adotada usando um procedimento semelhante, considerando a distribuição de probabilidade 

uniforme para sorteio dos nós, ou seja, considerando que cada nó tem a mesma chance de ser 

sorteado na vizinhança. Por exemplo, cada um dos cinco nós vizinhos ao nó 57 (Gráfico 3.5) 

teria probabilidade igual a 1/5 de ser sorteado. No entanto, essa forma não foi utilizada devido 

ao fato de as duas versões ponderadas terem apresentado melhores resultados em 

experimentos preliminares. 

3.3.2. O OperonBA_ACP 

O Operon especialista denominado OperonBA_ACP, apresentado de forma resumida 

no Quadro 3.1, utiliza o seguinte conjunto de técnicas durante seu processamento: i) uma 

execução do OperonBA1 para a seleção dos nós de um grafo; e ii) uma técnica baseada em 

ACP para decidir se a ordenação deve ser realizada e, em caso afirmativo, para realizar a 

ordenação dos nós. 

OperonBA_ACP(G(N,A),m,v) 

1.  L ← ∅ 

2.  L ← L ∪ OperonBA1(G(N,A),m,v) 

3.  Se λ1 /(λ1+λ2) < 0,9; onde λ1 e λ2 são os autovalores associados às 1ª e 2ª 

     componentes principais, respectivamente, produzidas pelos nós de L, então 

4.         L ← [L ordenada de acordo com a ordem obtida na projeção produzida pelos  

            nós de L no eixo da primeira componente principal referente à ACP] 

Retornar L 

Quadro 3.4: Algoritmo OperonBA_ACP 

Os passos mais importantes do algoritmo são: a seleção dos nós, realizada com base 

numa lista obtida com uma execução do OperonBA1; e, sob uma condição determinada com o 

uso da ACP, a ordenação da lista obtida com base na projeção dos nós da lista no eixo da 

primeira componente principal. A condição que determina se a lista deve ser ordenada é 

baseada na proporção da variância total explicada pela primeira componente principal. Essa 

condição determina se é realmente eficaz ordenar as cidades ou deixar que permaneçam na 
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ordem determinada pelo OperonBA1, pois, quanto maior for essa proporção, mais dispersos 

estão os pontos projetados sobre o eixo da primeira componente principal e, 

conseqüentemente, menos dispersos estão os pontos projetados sobre o eixo da segunda 

componente principal (ver Item 3.2.2), como explicado nos exemplos a seguir. 

Uma descrição do OperonBA_ACP encontra-se no Quadro 3.4. Os parâmetros de 

entrada e o retorno do algoritmo são similares aos descritos para o OperonBA. 

A construção de uma cadeia de PGM utilizando o OperonBA_ACP pode ser 

exemplificada a partir da cadeia obtida com o OperonBA1 no Gráfico 3.6A, com a seguinte 

seqüência de nós: 57, 15, 37, 70, 20 e 60. Essa seqüência foi alterada para 57, 15, 37, 20, 70 

e 60 depois da aplicação da ACP com base na construção do eixo da primeira componente 

principal, seguida da projeção dos pontos euclidianos referentes aos nós da seqüência nesse 

eixo e posterior ordenação desses pontos, tomando por base a ordem obtida com essa 

projeção (Gráfico 3.7). A ordenação foi realizada devido ao cálculo da proporção da variância 

total explicada pela primeira componente principal ter resultado em 0,935 (resultados no 

Exemplo B.4), i.e., maior que 0,9. Esse resultado permite que os pontos se posicionem de 

forma mais estendida sobre o eixo da primeira componente principal. O valor 0,9 foi definido 

em experimentos preliminares. 

 

Gráfico 3.7. Cadeias de PGM Construídas com OperonBA_ACP – Instância eil76 

Outro exemplo refere-se à cadeia situada na parte superior do Gráfico 3.6A, com a 

seguinte seqüência de nós: 32, 50, 25, 55, 18 e 24. Supondo que essa cadeia tenha sido 

selecionada durante a execução do OperonBA_ACP, não houve alteração nessa seqüência 

devido ao cálculo da proporção da variância total explicada pela primeira componente principal 

ter resultado em  0,7374, i.e., menor que 0,9 (resultados no Exemplo B.5). Visualizando a 

cadeia na parte superior do Gráfico 3.7, observa-se que não seria proveitoso adotar a 

ordenação baseada na ACP para essa cadeia, porque os pontos estão pouco dispersos (baixa 



 

 

 

45 

variabilidade) em relação aos eixos das duas componentes principais, isto é, os pontos estão 

dispostos em um formato quase circular. E, caso a ordenação tivesse sido adotada, a 

seqüência de nós seria: 24, 32, 18, 50, 25 e 55. 

3.3.3. O OperonAA_ACP 

O OperonAA_ACP é um Operon especialista usado para a construção de uma cadeia 

de PGM processado em uma única passagem pelas fases da heurística Operon (Quadro 3.1). 

O seguinte conjunto de técnicas é utilizado: i) para a inicialização da lista L, escolhe-se um nó 

aleatoriamente; ii) para a ativação do subgrafo, utiliza-se o algoritmo MLS da Análise de 

Agrupamentos (Item 3.2.1); e iii) para a ordenação dos nós, usa-se a Análise de Componentes 

Principais (Item 3.2.2). O algoritmo pode ser assim descrito: primeiro utiliza-se o algoritmo MLS 

para a determinação dos clusters; em seguida, escolhe-se um nó aleatório do grafo e 

selecionam-se todos os nós do cluster que contém o nó escolhido; depois disso, ordenam-se 

os nós selecionados usando a ACP e retorna-se uma lista ordenada composta pelo nó 

escolhido inicialmente e pelos nós subseqüentes na ordem determinada com o uso da ACP, 

não ultrapassando o tamanho especificado para a cadeia. 

O Quadro 3.5 apresenta os passos do OperonAA_ACP. Os parâmetros de entrada 

G(N,A) e m são similares aos descritos para o OperonBA. O parâmetro c é um escalar que 

determina o número de clusters a serem considerados. Ao final da execução, retorna-se uma 

lista ordenada L contendo uma cadeia de PGM. 

OperonAA_ACP(G(N,A),m,c) 

1.  Dividir G em c subgrafos (clusters) usando o MLS da AA  

2.  Inicializar uma lista L com um nó η0 escolhido aleatoriamente de N 

3.  Selecionar o cluster C(NC ,AC) que contém o nó η0 

4.  Ordenar os nós de NC conforme a ordem obtida com a projeção produzida pelos nós 

     de NC sobre o eixo da primeira componente principal de acordo com a ACP 

5.  Incorporar à lista L os nós (não mais do que m-1) subseqüentes ao nó η0  

     considerando a ordem obtida no passo anterior 

Retornar L 

Quadro 3.5: Algoritmo OperonAA_ACP 

Visto que o Operon proposto será processado um grande número de vezes para a 

construção de cadeias, a partir de rotinas chamadas pelo algoritmo ProtoG, propõe-se, a fim 

de tornar a implementação mais eficaz, que o Passo 1 do Quadro 3.5 seja substituído pelo 

seguinte procedimento: para cada estrutura de cluster a ser utilizada (ver exemplo do 

processamento para obtenção dessas estruturas no Item 3.2.1), processar o Método da 

Ligação Simples; em seguida, ordenar os nós de cada cluster aplicando a Análise de 
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Componentes Principais (como explicado no Item 3.2.2); e, por último, armazenar os 

resultados em disco. Esse processamento deve ser realizado previamente – na inicialização do 

ProtoG. Dessa forma, para a construção da cadeia baseada no OperonAA_ACP, é necessário 

apenas: identificar a estrutura (definida pelo número de clusters) a ser utilizada; sortear um nó 

do grafo para inicializar a lista L; e, a partir desse nó, adotar os nós subseqüentes 

(armazenados) para completar a cadeia.   

Exemplos de construção de três cadeias usando o OperonAA_ACP podem ser 

visualizados no Gráfico 3.4 considerando a explicação a seguir. Supondo que se pretenda 

obter, inicialmente, duas cadeias de tamanho 6 usando a estrutura com 31 clusters 

(determinados com o MLS) da instância eil76: para o primeiro exemplo, inicializa-se a lista L 

com o nó 28 sorteado do grafo (com probabilidade 1/76) e, em seguida, acrescentam-se à lista 

L os nós 62, 73, 1, 33 e 63, i.e., obedecendo-se à ordem determinada para todo o cluster que 

contém o nó 28 e não ultrapassando o tamanho 6, especificado para o tamanho da cadeia. De 

modo semelhante, pode-se construir uma cadeia com a seguinte seqüência de nós: 58, 72, 39 

e 9. Nesse caso, a lista é inicializada com o nó 58 e observa-se que, tendo-se esgotado os nós 

do cluster, a cadeia é construída com apenas quatro nós. Para o terceiro exemplo, adotando-

se a estrutura com 52 clusters e uma cadeia de tamanho seis, a cadeia pode ser construída 

partindo do nó 27, escolhido aleatoriamente do grafo, seguido pelos nós 52, 34, 46, 8 e 35. 

No último exemplo, observa-se que, se o mesmo nó 27 tivesse sido selecionado tendo 

sido adotada a estrutura com 31 clusters, a seqüência de nós teria sido outra. Para perceber 

isso, é necessário visualizar, no Gráfico 3.2, a diferença entre o cluster 4 na parte A (estrutura 

com 31 clusters) e o cluster 6 na parte B (estrutura com 52 clusters), ambos contendo o nó 27. 

O cluster 6 (parte A) contém um grande número de nós e a ordenação realizada com a ACP 

iria provocar um ziguezague acentuado na construção da cadeia. Acredita-se, porém, que 

cadeias construídas dessa forma, para uso no ProtoG proposto (Item 3.5) – que usa estruturas 

com clusters maiores nas primeiras gerações do algoritmo –, possam trazer benefícios na 

busca de soluções do PCV, na medida em que podem orientar a direção a ser tomada nas 

primeiras gerações, induzindo a busca de boas soluções nas gerações futuras. Além disso, 

considera-se muito importante que ocorram mudanças de estruturas de clusters durante a 

execução do ProtoG, visto que essas mudanças promovem um “refinamento” dos clusters, ou 

seja, utilizam-se clusters dentro de clusters anteriormente definidos. 

3.3.4. O OperonC 

O OperonC (Operon Composto) pode ser considerado uma classe de algoritmos que 

processa vários operons especialistas em um só algoritmo. A versão ora proposta se baseia 
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em duas execuções do OperonAA_BA nas quais as cadeias retornadas são conectadas por 

meio de uma aresta denominada “aresta ponte”. 

Na primeira execução do OperonAA_BA, inicializa-se uma lista com um procedimento 

específico e realiza-se uma busca adaptativa randômica gulosa dentro de um cluster. Para o 

seu processamento, considera-se o seguinte conjunto de técnicas: i) para a inicialização da 

lista L, adotam-se o MLS, a ACP e o sorteio de um nó ηE, denominado “especial”, como 

descrito nos três itens do Passo 2 do Quadro 3.6; ii) para a ativação do subgrafo, adota-se o 

cluster que contém o nó “especial” ηE; e iii) para a seleção dos nós do subgrafo ativado, 

executa-se um OperonBA1 no subgrafo ativado (cluster). Não foi apresentado um quadro 

específico para esse Operon, no entanto ele pode ser descrito pelos passos 1, 2, 3 e 4 do 

Quadro 3.6 e um resumo pode ser visualizado no Quadro 3.1. 

Os nós envolvidos nas extremidades do cluster ativado para o sorteio do nó “especial” 

são determinados a partir dos primeiros e últimos nós da lista ordenada obtida com a projeção 

dos nós do cluster sobre o eixo da primeira componente principal determinada com a ACP. 

A “aresta ponte” é construída com uma execução do OperonBA1 com parâmetros 

definidos no Passo 6 do Quadro 3.6. Essa aresta liga as duas cadeias construídas com o 

OperonAA_BA, ou seja, cada cadeia é construída dentro do cluster que contém o nó de cada 

uma das extremidades da “aresta ponte”. Um dos nós dessa aresta é o nó “especial”. 

Na segunda execução do OperonAA_BA, realiza-se uma busca adaptativa randômica 

gulosa dentro do cluster que contém o nó ηP, situado na outra extremidade da “aresta ponte” – 

não o nó “especial”. Para o seu processamento, considera-se o seguinte conjunto de técnicas: 

i) para a inicialização da lista L, adota-se o nó ηP; ii) para a ativação do subgrafo, adota-se o 

cluster que contém o nó ηP; e iii) para a seleção dos nós do subgrafo ativado, executa-se um 

OperonBA1 no subgrafo ativado (cluster). Esse procedimento pode ser descrito pelos passos 7 

e 8 do Quadro 3.6. 

O Quadro 3.6 apresenta uma descrição do OperonC. Os parâmetros de entrada 

G(N,A), m, v e c são similares aos descritos para os algoritmos OperonBA e OperonAA_ACP. 

O parâmetro d é um escalar que indica o número de nós a serem selecionados nas duas 

extremidades do cluster selecionado para sorteio do nó “especial”. O algoritmo retorna uma 

lista ordenada L contendo uma cadeia de PGM. 

Em resumo, pode-se dizer que o passo principal do OperonC é a construção da “aresta 

ponte” ligando um nó “especial” – sorteado nas extremidades de um cluster – a um nó em 

outro cluster. Para completar a cadeia de PGM, são realizadas duas execuções do 

OperonAA_BA de um lado e do outro da “aresta ponte”. 
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OperonC(G(N,A),m,v,c,d) 

1.   Dividir G em c subgrafos (clusters) usando o MLS  

2.   Inicializar L com o nó ηE “especial” processando os três passos a seguir: 

      i) Selecionar um subgrafo C(NC,AC) de G a partir de sorteio, dentre os c clusters 

          construídos no Passo 1; 

      ii) Selecionar d nós pertencentes às duas extremidades do subgrafo C  

          determinadas com técnicas de ACP, com d/2 nós em cada extremidade; 

      iii) Sortear, com eqüiprobabilidade, um nó ηE dentre os d nós selecionados em ii)  

3.  Ativar o subgrafo C(NC,AC) que contém o nó ηE 

4.  L ← OperonBA1(C(NC,AC),m/2,v,ηE) 

5.  L ← [L em ordem inversa] 

6.  L ← L ∪ OperonBA1(C
c(NC

c,AC
c),2,v,ηE), onde Cc é o subgrafo complementar de C 

     incluindo o nó ηE 

7.  Ativar o subgrafo C(NC,AC) que contém o nó ηP, onde ηP é o último nó da lista L 

8.  L ← L ∪ OperonBA1(C(NC,AC),m/2,v,ηP); 

Retornar L 
Quadro 3.6: Algoritmo OperonC 

Como foi proposto para o OperonAA_ACP, neste caso, também, se propõe uma forma 

eficaz de implementação do OperonC, pelo mesmo motivo exposto. As informações de 

composição dos clusters armazenadas em disco referentes àquela proposta podem ser 

utilizadas neste caso. Ou seja, para o OperonAA_ACP, foi proposto que as informações 

relativas à constituição dos clusters ordenados segundo a técnica de ACP fossem 

armazenadas em disco na inicialização do ProtoG. Neste caso, necessita-se apenas das 

informações de constituição dos clusters, não interessando a ordenação. No entanto, essa 

ordenação não interfere nos resultados, de forma que os mesmos dados podem ser utilizados 

pelos dois algoritmos. 

Exemplos de construção de três cadeias de PGM de tamanho 6, para a instância eil76, 

usando o OperonC são apresentados no Gráfico 3.8. Como referência para a determinação 

dos clusters e aplicação da ACP, usadas nesses exemplos, podem ser observados os gráficos 

3.2 e 3.4, respectivamente. A construção dessas cadeias, passo a passo, é apresentada a 

seguir. 

A cadeia na parte superior do Gráfico 3.8 foi assim construída: o cluster ∗ (cluster 10 da 

estrutura com 31 clusters) foi escolhido; o nó “especial” sorteado foi o 58 – dentre os quatro 

(d=4) nós (9, 39, 58 e 10) situados nas extremidades do cluster ∗; em seguida, executou-se o 

OperonBA1 (com parâmetros: C(N,A), onde N=cluster ∗; m=6/2; v=2; e ηE=58) resultando L = 

{58, 72, 39}; a lista L foi invertida resultando L = {39, 72, 58}; um nó foi incorporado a essa lista 

usando o OperonBA1 (com parâmetros: CC(NC,AC) – subgrafo complementar do grafo C; m=2; 
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v=2; e ηE=58) resultando L = {39, 72, 58, 38} (os nós 58 e 38 compõem a “aresta ponte”); 

novamente se procedeu a uma execução do OperonBA1 (com parâmetros: C(N,A), onde 

N=cluster ⊕; m=6/2; v=2; e ηP=38) incorporando o resultado à lista L, que é finalizada como 

L={39, 72, 58, 38, 65}. Observa-se que a cadeia ficou com cinco nós devido ao cluster ⊕ ter 

apenas duas cidades. 

 
Gráfico 3.8. Cadeias de PGM Construídas com OperonC – Instância eil76 

De forma semelhante, foram construídas as outras duas cadeias do Gráfico 3.8. 

Resumindo, a cadeia da esquerda foi construída com as seguintes listas resultantes das 

execuções dos respectivos passos do Quadro 3.6: ηE = 16 no Passo 2 (sorteado dentre os nós 

16, 63, 28 e 74); L = {16, 63, 33} no Passo 4; L = {33, 63,16} no Passo 5; L = {33, 63,16, 3} no 

Passo 6; e L = {33, 63,16, 3, 44, 32} no Passo 8. E a cadeia da direita foi construída com: 

ηE = 27 no Passo 2; L = {27, 52, 46} no Passo 4; L = {46, 52, 27} no Passo 5; L = {46, 52, 27, 

45} no Passo 6; e L = {47, 52, 27, 45, 29} no Passo 8. Esta última cadeia foi construída com 

base numa estrutura com 52 clusters (Gráfico 3.2B). 

3.4. ÁRVORE GERADORA MÍNIMA 

O problema da Árvore Geradora Mínima (AGM) é um dos mais conhecidos em 

otimização combinatória. Segundo Chartrand e Oellermann (1993), sua origem é atribuída a 

dois trabalhos publicados por Borüvka (1926a, 1926b), tratando do problema da eletrificação 

rural de uma determinada região da antiga Tchecoslováquia. 

Uma árvore de um grafo G é definida como um subgrafo de G conexo e acíclico. Uma 

árvore geradora de um grafo G é definida como sendo uma árvore que contenha o mesmo 

conjunto de nós de G. E uma Árvore Geradora Mínima é definida como sendo uma árvore 
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geradora cuja soma do comprimento das arestas é minimal em G (Goldbarg e Luna, 2000). O 

problema da Árvore Geradora Mínima consiste, portanto, em determinar uma árvore geradora 

cuja soma dos custos das arestas seja mínima. Há, na literatura, alguns algoritmos clássicos 

que fornecem soluções para esse problema de forma rápida e eficaz. Dois desses algoritmos 

baseados na abordagem gulosa são apresentados a seguir. 

O problema da Árvore Geradora Mínima é utilizado neste trabalho para a construção de 

cadeias de PGM a partir da seleção de ramos dessa árvore. Essa estratégia é considerada 

muito importante na busca de soluções do Problema do Caixeiro Viajante, visto que a Árvore 

Geradora Mínima determina um limite inferior para o mesmo. 

3.4.1. Algoritmo de Kruskal 

O algoritmo de Kruskal (Kruskal Júnior, 1956) é, provavelmente, o mais famoso usado 

para a solução do problema da Árvore Geradora Mínima (Chartrand e Oellermann, 1993). Ele 

consiste em selecionar arestas de custo mínimo, sucessivamente, de um grafo ponderado 

conectado G sem formar ciclos, até que uma árvore geradora de G seja completada. O 

algoritmo de Kruskal pode ser descrito da forma a seguir. 

AGM_K(G(N,A)) 

1.  Armazenar em AO as arestas de A em ordem não decrescente do custo das arestas  

2.  Inicializar um conjunto vazio M para armazenar arestas 

3.  Repetir 

4.        Identificar uma aresta a∈AO de custo mínimo, tal que M∪{a} seja acíclico 

5.        M ← M∪{a} 

6.  Até que M = N – 1 

Retornar M 

Quadro 3.7: O Algoritmo de Kruskal para Construção da AGM 

Para exemplificar o uso desse algoritmo, pode-se observar a Tabela A.1 (no Apêndice 

A) utilizada para a construção de clusters na instância eil76. A coluna indicada por wi fornece o 

peso das arestas que compõem a Árvore Geradora Mínima construída para essa instância. O 

gráfico a seguir apresenta essa árvore e três cadeias de PGM obtidas da mesma. 

O procedimento utilizado para a construção de cadeias de PGM é o seguinte: sorteia-se 

um nó do grafo (i.e., uma cidade da instância) e, a partir deste, adota-se uma seqüência de 

nós da árvore. Em caso de bifurcação, a seqüência é definida a partir de sorteio entre os dois 

ramos da árvore. 

No exemplo exposto no Gráfico 3.9, objetivou-se a construção de cadeias de tamanho 

seis, no entanto o tamanho da cadeia formada pelas cidades 18, 50, 32, 44 e 3 não pôde 
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cumprir esse objetivo por ter sido alcançado o terminal do ramo escolhido. Para a construção 

dessa cadeia, sorteou-se a cidade 18 e, a partir desta, foram incluídas as demais cidades. 

Examinando-se a árvore e a cadeia formada, observa-se que duas bifurcações foram 

encontradas na construção dessa cadeia nas cidades 50 e 32. Nesses casos, os ramos 

utilizados na seqüência foram definidos por sorteio. As duas outras cadeias apresentadas no 

gráfico foram construídas de forma semelhante. 

 
Gráfico 3.9. Árvore Geradora Mínima de Kruskal e Cadeias de PGM – Instância eil76 

3.4.2. Algoritmo de Prim 

Com o objetivo de diversificar a construção de cadeias de PGM, utilizou-se, também, o 

algoritmo de Prim (1957) para a construção da Árvore Geradora Mínima. O Algoritmo de Prim 

(Quadro 3.8) usa a estratégia gulosa em que a árvore é construída partindo-se de um nó 

sorteado de um grafo e, em seguida, acrescentando-se arestas de custo mínimo de forma 

acíclica, até que a árvore geradora esteja completa. A diferença entre os dois algoritmos é que, 

no algoritmo de Prim, a árvore vai sendo aumentada, e, no de Kruskal, são geradas arestas 

desconectadas (floresta) até completar a árvore. O algoritmo de Prim pode ser descrito da 

forma a seguir. 

AGM_P(G(N,A)) 

1.  Inicializar uma árvore T(NT,AT) com um nó arbitrário η∈N 

2.  Repetir 

3.       Identificar uma aresta a∈A de custo mínimo ligando um vértice de T a um vértice 

          que não pertença a T 

4.       T ← T ∪ a 

5.  Até que T = N – 1 

Retornar T 

Quadro 3.8: O Algoritmo de Prim para Construção da AGM 
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A construção de cadeias de PGM baseadas no algoritmo de Prim é feita de forma 

semelhante à explicada para a construção de cadeias baseadas no algoritmo de Kruskal. 

3.5. PROTOG APLICADO AO PROBLEMA DO CAIXEIRO VIAJANTE 

O algoritmo ProtoG proposto neste trabalho foi implementado em linguagem C, padrão 

ANSI, plataforma LINUX. Visando atingir um nível satisfatório para a performance do ProtoG 

de forma a torná-lo competitivo em relação a alguns algoritmos atualmente propostos para a 

solução do Problema do Caixeiro Viajante, foram realizados, além de alguns experimentos 

preliminares (não apresentados), dois experimentos planejados de forma a ajustar quatro 

parâmetros importantes para o ProtoG. 

ProtoG 

1.  Gerar uma população inicial com q indivíduos, de forma aleatória 

2.  Para cada indivíduo da população: processar um 2-opt e avaliá-lo 

3.  Carregar um banco de informações que possibilite a geração de PGMs  

     baseadas nas seguintes fontes: AGMs, operons e três indivíduos com  

     melhores fitnesses da população 

4.  Repetir (contabilizando o número de iterações e o tempo de processamento): { 

5.      Selecionar aleatoriamente, de modo uniforme, uma fonte para construção de 

         PGMs e gerar duas cadeias de tamanho m baseadas na fonte selecionada 

6.      Para cada indivíduo da população: { 

7.           Escolher uma cadeia dentre as duas geradas 

8.           Se a manipulação provocada pela PGM (cadeia + método) resultar em  

              uma melhora do indivíduo atual, então: Realizar a manipulação e  

              reavaliar o indivíduo atual 

9.          Se o indivíduo atual é avaliado entre os três melhores da população, então:  

             Atualizar o banco de informações com o cromossomo do indivíduo atual  } 

10.    Se a iteração atual é um múltiplo de r e o coeficiente de variação da fitness 

         na população é menor que ξ, então: Renovar os τ% piores indivíduos da 

         população, gerando novos indivíduos aleatoriamente, realizando 2-opt nos 

         mesmos e avaliando-os  } 

11. Até que a solução ótima seja obtida ou o tempo limite seja alcançado 

Retornar Solução PCV 

Quadro 3.9: ProtoG para o Problema do Caixeiro Viajante 

No primeiro experimento planejado, pretendeu-se ajustar dois fatores: os tamanhos da 

população e da cadeia de PGM, ambos com três níveis de mensuração, gerando nove 



 

 

 

53 

configurações distintas. No segundo, pretendeu-se ajustar outros dois fatores: o tipo de PGM a 

ser utilizada pelo ProtoG com dois níveis – PGMs construídas com base em Árvores 

Geradoras Mínimas e PGMs construídas com operons; bem como o uso do coeficiente de 

variação para determinar a necessidade de renovação da população, em três níveis, gerando 

seis outras configurações. Além disso, os testes realizados com base nesses dois 

experimentos permitiram que as melhores configurações fossem propostas, concedendo ao 

ProtoG competitividade com alguns algoritmos da literatura. A versão final proposta para o 

ProtoG e as configurações adotadas para o mesmo no presente trabalho são apresentadas a 

seguir. 

O Quadro 3.9 apresenta o algoritmo ProtoG proposto neste trabalho para a solução do 

Problema do Caixeiro Viajante, considerando os detalhes descritos a seguir. 

o Os indivíduos da população são cromossomos representados em código não 

binário, nos quais os alelos identificam a seqüência de nós visitados no percurso. 

o Uma busca 2-opt (Goldbarg e Luna, 2000) é realizada em cada indivíduo gerado de 

forma aleatória. 

o Para armazenar as informações referidas no Passo 3: i) Processar os algoritmos 

de Kruskal e Prim (itens 3.4.1 e 3.4.2) arquivando as duas árvores geradoras 

mínimas; ii) Para cada estrutura de cluster (com número de estruturas definido na 

configuração adotada), armazenar os nós de cada cluster (obtido através do MLS) 

ordenados de acordo com a ACP (itens 3.2.1 e 3.2.2); iii) Selecionar os três 

indivíduos com maiores fitnesses e armazenar seus cromossomos. O termo fitness 

(do inglês) será utilizado para designar a função de adequação de uma solução 

(indivíduo da população) dada pela soma dos pesos das arestas envolvidas no 

percurso dado na solução. 

o No Passo 5, são consideradas dez fontes baseadas nos tipos de PGM propostos, a 

saber: duas fontes baseadas nas árvores geradoras mínimas – Kruskal (AGMK) e 

Prim (AGMP); cinco fontes baseadas no Operon – OperonBA1, OperonBA2,  

OperonBA_ACP, OperonAA_ACP e  OperonC; e três fontes baseadas nos 

cromossomos dos três melhores indivíduos da população (com maiores fitnesses), 

denominados Cromo1 Cromo2 e Cromo3. Assim, se numa configuração forem 

adotadas todas as fontes, cada uma delas será selecionada com probabilidade 

1/10, em cada iteração. 

o Para gerar cadeias de PGM baseadas no cromossomo de um indivíduo (Passo 5), 

basta selecionar um nó aleatoriamente e, a partir desse nó, adotar a seqüência 

descrita no cromossomo, conforme o tamanho da cadeia especificado. Para gerar 
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cadeias com base na Árvore Geradora Mínima e no Operon, ver itens 3.4 e 3.3, 

respectivamente. 

o Para a construção de cadeias geradas com base em OperonAA_ACP e OperonC, 

baseadas em clusters (Passo 5), é necessária a determinação de qual estrutura de 

cluster deve ser utilizada. Essa determinação é feita de acordo com o tempo limite 

de execução do ProtoG, da seguinte forma: o tempo limite t+ é dividido em s 

intervalos de tempo – em cada intervalo de tempo, uma determinada estrutura deve 

ser utilizada; durante o primeiro intervalo de tempo de execução do ProtoG, serão 

formadas cadeias a partir da estrutura com o menor número de clusters; no 

segundo intervalo de tempo (um pouco maior que o anterior), será utilizada a 

estrutura com o segundo menor número de clusters; e assim por diante, até que 

seja atendido o critério de parada. O cálculo do limite superior referente ao i-ésimo 

intervalo de tempo é dado por: (i∗t+)/(2∗s) + exp((ln(t+/2)/s)∗i), onde t+ é o tempo 

limite destinado à execução do ProtoG e s é o número de intervalos que se deseja 

formar. Assim sendo, quanto maior for o número de clusters da estrutura, maior 

será o tempo de execução do ProtoG permitido para utilização daquela estrutura. A 

fórmula acima é baseada na divisão de metade do intervalo de tempo limite em s 

partes iguais e na divisão da outra metade em s partes que aumentam conforme 

uma escala logarítmica – a soma de cada uma dessas partes resulta na fórmula 

proposta. Aplicações desses intervalos podem ser visualizados nos gráficos 4.13 e 

4.14. 

o Ainda no Passo 5, o tamanho da cadeia m a ser gerada é escolhido 

aleatoriamente, de acordo com uma distribuição uniforme, no intervalo [3, m+], onde 

m+ é o tamanho máximo da cadeia definido numa configuração do ProtoG. 

o Para a manipulação do indivíduo (Passo 8), utiliza-se o operador insertpath (Ahuja 

et al., 2000), testando-se cada um dos nós da cadeia como um possível nó de 

inserção e adotando-se a inserção que resultou na maior fitness. Se essa inserção 

resultou em uma melhor fitness comparada à fitness do indivíduo atual, a 

manipulação é realizada. 

o No Passo 10, o valor ξ refere-se ao limite mínimo permitido para a variabilidade da 

fitness na população, calculada pelo coeficiente de variação. Ou seja, ξ é o 

Coeficiente de Variação Mínimo da Fitness (CVMF) utilizado como indicador de 

renovação da população. A verificação do alcance desse limite é realizada a cada r 

iterações do ProtoG. O cálculo do coeficiente de variação da fitness dos indivíduos 

envolvidos na população é dado pela divisão da média da fitness pelo desvio 

padrão da mesma, na população. Na literatura, o coeficiente de variação é, 

freqüentemente, apresentado em termos percentuais. Neste trabalho, como esse 
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coeficiente resulta, geralmente, em valores pequenos, ele é expresso em (valor) 

por mil. 

A inserção de uma cadeia em um cromossomo da instância eil76 utilizando o operador 

insertpath é exemplificada a seguir. A cadeia gerada por um OperonC, dada pela lista de nós 

L = {32, 44, 3, 16, 63, 33} (linha tracejada, Gráfico 3.10A), é inserida no cromossomo {..., 9, 32, 

44, 3, 63, 33, 1, 73, 62, 28, 74, 2, 68, 6, 16, 51, ...} usando o primeiro nó da cadeia (32) como 

nó de inserção, da seguinte forma: i) inicialmente, os nós da lista L, exceto o nó 32 (nó de 

inserção), são excluídos, temporariamente, do cromossomo, resultando em {..., 9, 32, 1, 73, 

62, 28, 74, 2, 68, 6, 51, ...}; ii) em seguida, a lista L é inserida nesse cromossomo temporário 

na posição em que se encontra o nó 32, substituindo-o pela lista L, resultando em {..., 9, 32, 

44, 3, 16, 63, 33, 1, 73, 62, 28, 74, 2, 68, 6, 51, ...} e finalizando o processo de inserção. No 

ProtoG, cada nó é testado como um nó de inserção e, se a fitness do indivíduo melhora, o 

cromossomo é manipulado. Neste exemplo a manipulação foi realizada resultando na solução 

ótima para a instância eil76 (Gráfico 3.10B). 

 
 

     A                                                                       B 
 

Gráfico 3.10. Exemplo de Aplicação do Operador Insertpath na Instância eil76 

Algumas configurações (com parâmetros definidos) foram adotadas para a execução 

dessa versão do ProtoG. Foram realizados seis experimentos com configurações distintas. 

Para cada um dos dois primeiros experimentos, foram adotadas diversas configurações para 

permitir o ajuste dos parâmetros utilizados nessas configurações. Para cada um dos quatro 

últimos experimentos, realizados para a avaliação da performance do ProtoG proposto, foram 

adotadas configurações fixas baseadas nos ajustes realizados nos dois primeiros 

experimentos. Assim, alguns parâmetros permaneceram fixos em todos os experimentos 

realizados; outros parâmetros sofreram alterações a fim de permitir seus ajustes com base em 
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testes estatísticos ou foram propostos com base na experiência adquirida ao longo da 

pesquisa. As diversas configurações adotadas estão apresentadas no capítulo Resultados e 

Discussões, para cada experimento realizado. 

3.6. AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE ALGORITMOS 

A aplicação de uma metaheurística a um determinado problema requer o 

estabelecimento de parâmetros e configurações próprias envolvendo propostas adequadas ao 

modelo da metaheurística. O ajuste de parâmetros não é uma tarefa trivial. Busca-se obter 

configurações que atendam a maior parte das instâncias do problema abordado. Sabe-se que, 

de um modo geral, uma configuração considerada eficaz para uso em uma certa instância do 

problema pode não produzir o mesmo efeito quando aplicada a outra instância do mesmo 

problema (Wolpert e Macready, 1997). Campello e Maculan (1994) apresentam várias 

propostas para a avaliação da performance de heurísticas em geral. Wah e 

Ieumwananonthachai (1999) propõem um sistema para criação de heurísticas envolvendo 

aprendizagem a partir da avaliação da performance das mesmas. Entre os pesquisadores da 

área, há um consenso de que o uso da metodologia estatística é útil nessa tarefa. 

Neste item, serão apresentadas algumas técnicas da metodologia estatística propostas 

para o ajuste de parâmetros do ProtoG. Esse ajuste é baseado na avaliação da performance 

do ProtoG submetido a algumas configurações propostas neste trabalho. As técnicas 

apresentadas também serão utilizadas para a avaliação da performance do ProtoG comparada 

à de outros algoritmos da literatura abordados neste trabalho. 

3.6.1. Análise de Dados Categorizados: Regressão Logística 

A análise de dados categorizados reúne vários métodos úteis ao estudo envolvendo 

variáveis categóricas, que são variáveis observadas em conjuntos de categorias, tais como: 

{morte, doença, cura}, {fumante, não-fumante}, {sucesso, falha}, etc. No último exemplo, pode-

se associar o sucesso à obtenção da solução ótima dada pela execução de um algoritmo para 

certa instância do PCV. Os dois últimos exemplos se referem à variável do tipo binária, que 

talvez seja o mais comum no estudo de modelos estatísticos para análise de dados 

categorizados. Além disso, o modelo mais popular para esse estudo é a Regressão Logística 

(Agresti, 1996). 

Regressão Logística trata da análise de modelos que descrevem a relação entre uma 

variável resposta binária do tipo categórica e um conjunto de variáveis explicativas no qual 

podem estar envolvidas tanto variáveis categóricas como variáveis contínuas. Costuma-se usar 
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o termo Análise Logística para o caso de variáveis explicativas contínuas e Regressão 

Logística para variáveis explicativas do tipo categórica (Stokes, Davis e Koch, 1999). 

Neste trabalho, pretende-se utilizar Regressão Logística para o ajuste de dois modelos, 

nos quais a variável resposta é a probabilidade de obtenção da solução ótima de uma instância 

do PCV, tendo, cada um dos modelos, duas variáveis explicativas que são utilizadas como 

parâmetros para a execução do algoritmo ProtoG, quais sejam: o tamanho da população e o 

tamanho da PGM, para o primeiro modelo; e medidas do coeficiente de variação da fitness dos 

indivíduos da população e a utilização, ou não, do Operon para a construção de cadeias de 

PGM, para o segundo modelo. Além do cálculo das estimativas dos parâmetros do modelo 

logístico, pretende-se realizar testes de hipóteses a respeito dos parâmetros desse dois 

modelos, assim como verificar se os modelos ajustados são adequados. 

Segundo Demétrio (2002), a unificação de várias metodologias clássicas para o estudo 

de modelos lineares deve-se a Nelder e Wedderburn (1972), com a denominação de Modelos 

Lineares Generalizados. Dentre os muitos modelos lineares clássicos, encontra-se o modelo 

logístico para o estudo de proporções envolvendo a distribuição binomial, desenvolvido por 

Berkson (1944) e Dyke e Patterson (1952). Há uma vasta literatura disponível considerando 

desde a teoria até aplicações diversas a respeito desses modelos, envolvendo uma 

metodologia bastante extensa. A metodologia, ora apresentada, se restringe à aplicação 

envolvida neste trabalho. Para uma visão geral, considerando teoria e outras aplicações, 

sugere-se consultar, além das referências citadas, os seguintes trabalhos: Dobson (1990), 

Collett (1991), e McCulloch e Searle (2000). 

Sejam: Yi uma variável aleatória definida como o número de soluções ótimas que 

ocorrem em mi execuções do algoritmo ProtoG associado à configuração i, com Yi ~ B(mi, πi), i 

= 1, 2, …, k, ou seja, Yi tem distribuição binomial com parâmetros mi e πi; e duas variáveis 

explicativas (quantitativas) expressas por X1 e X2 (parâmetros do ProtoG a serem ajustados). O 

modelo de regressão logística múltipla, com duas variáveis explicativas, é dado por: 

221101
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π
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= , (3.1) 

onde: 

x1 e x2 são valores associados às variáveis explicativas X1 e X2; 

πi  é a probabilidade de ocorrência de uma solução ótima com a execução do 

algoritmo associado à configuração i, ou seja, é a probabilidade de sucesso 

associada a uma combinação entre valores de X1 e X2, com k combinações 

(configurações) possíveis de valores do tipo (x1, x2), i = 1, 2, …, k; 

βj   são os parâmetros do modelo, j = 0, 1, 2 (a serem estimados). 

O modelo pode ser escrito em forma matricial, da seguinte maneira: 
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logit(π) = βX (3.2) 

onde: 



















=

















=





















=

kkk xx

xx

xx

21

222,1

211,1

2

1

0

2

1

1

.........

1

1

e,
...

Xβπ

β

β

β

π

π

π

 . 

Os parâmetros do modelo são estimados usando um método numérico iterativo 

denominado escore de Fisher. Neste caso, o método pode ser resumido nos seguintes passos: 

i) Obter as estimativas iniciais calculando: 
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ii) Fazer l = 1; 

iii) Calcular as estimativas de ηi e µi: 
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iv) Calcular a variável dependente ajustada zi e os pesos wi: 
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v) Calcular o vetor de estimativas: 
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vi) Fazer l = l + 1 e voltar ao Passo iii) até que: 
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vii) Conclui-se o método com as estimativas dos parâmetros da regressão logística 

dadas por: 

l
jj ββ =ˆ , j = 0, 1, 2. (3.10) 
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Os erros-padrão dessas estimativas, )ˆ( jS β , j = 0, 1, 2, podem ser calculados como a 

raiz quadrada dos elementos da diagonal principal da matriz 1)'( −WXX . Dessa forma, testes de 

hipóteses para os parâmetros do modelo logístico podem ser realizados a partir da estatística 

de Wald (1943), dada por: 
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Para amostras grandes, essa estatística tem distribuição de Qui-Quadrado com 1 grau 

de liberdade (χ2
(1)). Assim, o p-valor associado possibilita o teste da hipótese nula: βj = 0, j = 0, 

1, 2. Ou seja, se P(χ2
(1) > Wj) < 0,05, rejeita-se a hipótese nula ao nível de significância de 5%. 

Além disso, o teste da hipótese H0 de adequação do modelo pode ser realizado através 

da estatística clássica de Pearson (1900), dada por: 
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Os valores observados e esperados (estimados a partir do modelo) da Equação 3.2 se 

referem tanto ao número de execuções em que ocorreu sucesso (solução ótima obtida) como 

ao número de execuções em que ocorreu fracasso. 

Sob H0, X2 tem distribuição de Qui-Quadrado com k - 3 graus de liberdade. Como o 

desejável é não rejeitar H0, conclui-se que H0 não é rejeitada, ao nível de significância de 5%, 

se P(χ2
(k-3) > X2) > 0,05. 

Exemplos para a obtenção das estimativas dos parâmetros do modelo logístico, para os 

testes das hipóteses a respeito desses parâmetros, e para o teste de adequação do modelo 

logístico, encontram-se no Apêndice C. 

3.6.2. Análise de Sobrevivência: o Estimador Kaplan-Meier e o Teste Log-Rank 

A Análise de Sobrevivência dispõe de um conjunto de procedimentos estatísticos 

apropriados ao estudo de variáveis observadas conforme a ocorrência de um determinado 

evento. Exemplos de variáveis (respostas) que podem ser estudadas através da Análise de 

Sobrevivência são: tempo observado até que ocorra uma falha num equipamento eletrônico; 

número de iterações em um algoritmo evolucionário até a ocorrência de sucesso; tempo de 

utilização de uma peça até que ocorra seu desgaste. 

Há duas denominações para a Análise de Sobrevivência utilizadas nas engenharias: 

Análise de Confiabilidade e Análise de Tempo de Falha. Em geral, o termo Análise de 

Sobrevivência é mais difundido devido a sua origem e ao fato de ser mais amplamente usado 

para o estudo de mortes, como, por exemplo, o tempo de sobrevivência de indivíduos ou o 
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tempo de cura de indivíduos. Trata-se do uso de um termo inadequado, pois a Análise de 

Sobrevivência pode ser considerada em uma dimensão restrita de suas reais potencialidades 

(Allisson, 1995). Essa metodologia é aplicada, também, em economia – conhecida por Análise 

de Duração ou Análise de Transição, e em sociologia – como Análise de Eventos Históricos.   

A literatura estatística, em geral, bem como os softwares estatísticos apropriados para 

essa análise utilizam termos associados à denominação Análise de Sobrevivência, como, por 

exemplo: função de sobrevivência; risco de morte; tábua de vida, etc. Esses termos são 

utilizados neste trabalho para se adequar a essa nomenclatura. Pretende-se, no entanto, 

esclarecer que, por exemplo, o termo “morte” (referido entre aspas) é usado, neste trabalho, 

para indicar que a solução ótima do PCV foi obtida em determinada execução de um algoritmo. 

Esse termo será usado sempre que se considerar esclarecedor.  

Há duas características importantes inerentes à Análise de Sobrevivência: i) A 

distribuição da variável resposta, que é, geralmente, assimétrica – o que torna problemática a 

análise através de procedimentos clássicos, que necessitam da suposição de normalidade 

(Distribuição Gaussiana); e ii) A presença do que se denomina censura, que acontece quando, 

sob determinadas circunstâncias inerentes à pesquisa, o registro da variável resposta não 

pôde ser realizado para certos indivíduos – o que não é levado em consideração em 

procedimentos clássicos. 

A Análise de Sobrevivência será considerada neste trabalho, para o estudo do tempo 

de máquina necessário até que a solução ótima de determinada instância do PCV seja obtida, 

através da execução dos algoritmos discutidos. São utilizados os estimadores de Kaplan-Meier 

(KM) para a estimação das funções de sobrevivência (Kaplan e Meier, 1958) e são realizados 

testes de hipóteses a respeito da igualdade entre essas funções através do Teste Log-Rank, 

desenvolvido por Mantel e Haenzel (1959). Apresentam-se, a seguir, as metodologias 

utilizadas para esses dois procedimentos. 

A função de sobrevivência é definida como: 

S(t) = P(T > t).  (3.13) 

No presente estudo, essa função refere-se à probabilidade de que o tempo de máquina 

necessário para a obtenção da solução ótima do problema em questão ultrapasse um 

determinado tempo t. No entanto, um melhor enfoque é dado a partir da função de distribuição 

acumulada, dada por: 

F(t) = P(T ≤ t) = 1 – S(t). (3.14) 

F(t) é a probabilidade de que o tempo de máquina seja inferior a um determinado 

tempo t. Ou seja, sob o ponto de vista de que, quanto menor for o tempo de máquina envolvido 

nessa solução, melhor é o desempenho do algoritmo, deseja-se que F(t) seja elevada para um 
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tempo t curto, e baixa para um tempo t longo. Portanto, apesar de o estudo apresentado ser 

todo embasado em S(t), no sentido de acompanhar os termos utilizados na literatura, como foi 

referido acima, a análise a partir de F(t), mais atrativa, pode ser realizada de imediato. 

A análise desenvolvida trata da censura à direita – o tipo mais comum de censura. 

Neste caso, ela ocorre dada a impossibilidade de se registrar o tempo necessário à obtenção 

da solução ótima, por ter sido determinado um tempo limite para a execução do algoritmo. 

Dessa forma, diz-se que o dado foi censurado no tempo limite estabelecido, através de um 

corte à direita na escala horizontal na qual o tempo está representado. Para indicar que uma 

observação está censurada, utiliza-se o símbolo + ao lado do valor observado (tempo, neste 

caso). 

Para dados não censurados, o estimador de Kaplan-Meier da função de sobrevivência 

Ŝ(t) é dado, simplesmente, pela proporção amostral do número de observações com um tempo 

maior do que t. Se uma observação é censurada, o estimador Kaplan-Meier não é definido. 

Para exemplificar, consideram-se os tempos (em segundos) registrados em trinta execuções 

do algoritmo ProtoG para a instância pr76 do PCV, que estão apresentados na Tabela D.1 (do 

Apêndice D) juntamente com os cálculos de Ŝ(t) e 1 - Ŝ(t). Esses resultados são mais bem 

visualizados através do Gráfico 3.11. Observa-se que o menor tempo registrado em que a 

solução ótima foi obtida foi 0,64s e o maior 6,13s. Além disso, com o estabelecimento de um 

tempo limite de execução, ocorreu uma censura no tempo de 12,00s. Dessa forma, Ŝ(0,64) = 

29/30 = 0,967, pois há 29 observações maiores que 0,64 dentre as 30 da amostra e Ŝ(6,13) = 

1/30 = 0,033, visto que existe uma observação (mesmo que censurada) maior que 6,13 dentre 

as 30 da amostra. A função de sobrevivência obtida através do método KM não está definida 

para t = 12,00s, devido ao algoritmo não ter encontrado a solução ótima até esse tempo, o que 

provocou uma censura na informação. 
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Gráfico 3.11. Função de Sobrevivência Estimada (KM) – ProtoG, pr76 
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Obviamente, quanto menor é o tempo de execução de um algoritmo para atingir a 

solução ótima, melhores são os resultados desse algoritmo. Assim, quanto mais uma “curva” 

se localizar à direita do gráfico, piores são os resultados do algoritmo que gera essa “curva” 

(Gráfico 4.8).   

Com isso, a avaliação da performance entre dois ou mais algoritmos pode ser 

realizada, para cada instância, através do teste da hipótese de igualdade entre as funções de 

sobrevivência relativas às execuções desses algoritmos. Neste trabalho, utilizou-se o Teste 

Log-Rank baseado num método não paramétrico, cuja vantagem reside no fato de não ser 

necessária a admissão de suposições básicas, como acontece nos métodos paramétricos.  

Para o cálculo da estatística Log-Rank L, utiliza-se a Equação 3.15 dada por: 
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onde: 

dij – Número de “mortes” relativo ao algoritmo i no tempo tj; 

nij – Número de indivíduos em risco de “morte” relativo ao algoritmo i no tempo tj; 

dj – Número total de “mortes” no tempo tj; 

nj – Número total de indivíduos em risco de “morte” no tempo tj. 

Segundo Collett (1994), L tem distribuição assintótica de Qui-Quadrado (χ2) com 1 grau 

de liberdade. Dessa forma, o p-valor associado possibilita o teste da hipótese nula. Ou seja, se 

P(χ2
(1) > L) < 0,05, rejeita-se a hipótese de igualdade entre as funções de sobrevivência ao 

nível de significância de 5%. Um exemplo para o teste dessa hipótese encontra-se no 

Apêndice D (Exemplo D.2). 

3.6.3. Análise de Variância: o Teste de Kruskal-Wallis 

O teste de Kruskal-Wallis utiliza um método não paramétrico alternativo para o teste 

paramétrico tradicional de Análise de Variância. Ele é usado em substituição ao teste F da 

Análise de Variância em situações em que a suposição de normalidade (Distribuição Gaussiana) 

dos dados não pode ser justificada. Esse é o caso, por exemplo, quando as amostras são 

pequenas ou na existência de observações discrepantes. Esse método foi desenvolvido por 

Kruskal e Wallis (1952). Neste trabalho, esse teste foi utilizado devido ao tamanho da amostra 

ser considerado pequeno (resultados obtidos em dez execuções de cada algoritmo). 

O objetivo desse método é utilizar postos para detectar diferenças significativas em 

relação à média de uma variável obtida em k amostras independentes. Ou seja, utiliza-se a 
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estatística de Kruskal-Wallis para o teste da hipótese de que k amostras independentes 

provêm de uma mesma população (ou de populações idênticas), tomando por base as médias 

obtidas por meio de uma variável medida nessas amostras. Conover (1980) mostrou que o uso 

dessa estatística é equivalente ao uso do teste F da Análise de Variância aplicada aos postos 

obtidos com base na ordenação dos dados originais. Além disso, o teste de Kruskal-Wallis é 

equivalente ao teste de Wilcoxon quando k = 2 (Statistical Analysis System Institute, 1988). 

O teste de Kruskal-Wallis é utilizado neste trabalho para a avaliação da performance de 

algoritmos baseada nos EPSs obtidos com a execução dos mesmos. A abreviação EPS é 

utilizada para exprimir o Erro Percentual da Solução encontrada pelo algoritmo em relação ao 

valor da solução ótima encontrada na literatura, ou seja, é o erro percentual medido em 

percentagem do valor observado que excede o valor da solução ótima. Especificamente, 

pretende-se realizar testes de hipóteses para detectar diferenças significativas entre os EPSs 

médios obtidos com execuções dos algoritmos ProtoG, SAK e AMB, em instâncias do PCV. 

Para o cálculo da estatística de Kruskal-Wallis, cada uma das observações deve ser 

substituída por um posto, ou seja, as observações de todas as amostras são armazenadas 

numa lista ordenada (ordem não decrescente das observações) e a elas são atribuídos postos 

da seguinte forma: i) se não há empates, cada observação recebe o posto associado à 

posição em que a mesma se encontra na lista ordenada; ii) se há empates, atribui-se a média 

dos respectivos postos. Por exemplo, a lista de observações ordenadas: {3, 5, 9, 15, 20} 

recebe postos iguais a {1, 2, 3, 4, 5} e a lista {2, 4, 4, 4, 7, 10, 10, 15} recebe postos iguais a 

{1; 2; 2; 2; 5; 6,5; 6,5; 8} . 

Se não há empates nas observações, a estatística de Kruskal-Wallis é dada por 

(Siegel, 1975): 
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onde: 

Rj é a soma de postos (ordenação de todos os EPSs) para o algoritmo j; 

k  é o número de algoritmos em teste; 

ej é o número de observações (execuções) do algoritmo j; e 

E  é a soma de ej. 

Se há empates nas observações, a estatística de Kruskal-Wallis é dada por: 
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onde: 

Rj é a soma de postos (ordenação de todos os EPSs) para o algoritmo j; 

k  é o número de algoritmos em teste; 

ej é o número de execuções do algoritmo j; 

E  é a soma de ej; e 

T  é o resultado de ε3–ε, onde ε é o número de empates em um determinado posto. 

Se os ej são razoavelmente grandes (ej ≥ 5), então H tem aproximadamente uma 

distribuição de Qui-Quadrado (χ2) com k-1 graus de liberdade (Montgomery, 1997). Neste 

trabalho, o p-valor associado possibilita o teste da hipótese de igualdade entre as médias dos 

EPSs obtidas em algoritmos distintos. Ou seja, se P(χ2
(k-1) > H) < 0,05, rejeita-se a referida 

hipótese ao nível de significância de 5%. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O presente capítulo foi organizado de forma a apresentar os resultados obtidos e 

discussões pertinentes relativas às execuções dos algoritmos propostos e adotados, bem 

como às análises propostas para a avaliação das performances desses algoritmos.  A 

metodologia estatística utilizada foi apresentada, no capítulo anterior, de forma detalhada, 

inclusive com a exposição de exemplos de aplicação nos apêndices. 

Todos os resultados apresentados referentes às execuções do ProtoG proposto, bem 

como às execuções dos três algoritmos da literatura, utilizados para comparação da 

performance do ProtoG, foram obtidos a partir de execuções realizadas em uma mesma 

máquina, a saber: Pentium IV (Athlon) com processador de 3.0GHz e memória RAM de 

512MB. Os resultados referem-se à aplicação desses algoritmos às sessenta e uma instâncias 

do PCV euclidiano encontradas na TSPLIB (Reinelt, 1995), com tamanhos de até 1.655 

cidades. 

Foram realizados seis experimentos. Os dois primeiros tratam do ajuste de quatro 

parâmetros utilizados no algoritmo ProtoG – dois parâmetros são testados em cada 

experimento – a fim de melhorar a performance do ProtoG. Nesse caso, propõe-se avaliar a 

performance do ProtoG com respeito ao percentual de obtenção da solução ótima, 

considerando, na análise, cada instância teste, aplicando-se a Regressão Logística. 

Os quatro últimos experimentos tratam da avaliação da performance do ProtoG 

proposto frente aos algoritmos SAK, AMB e AMKS. Nesse caso, propõem-se duas formas de 

avaliação: para o grupo de instâncias teste (no terceiro experimento), essa avaliação é 

realizada com base na probabilidade que leva em conta o tempo de execução do algoritmo até 

que a solução ótima seja alcançada, aplicando-se Análise de Sobrevivência; e, para as demais 

instâncias (nos três últimos experimentos), a performance dos algoritmos é avaliada em função 

dos EPSs obtidos nos mesmos, aplicando-se Análise de Variância não paramétrica. 

4.1. AJUSTE DE PARÂMETROS PARA O PROTOG 

A busca por parâmetros que levam os algoritmos a terem bons desempenhos é um 

trabalho indispensável na avaliação das metaheurísticas. A performance desses algoritmos 

depende desse ajuste. Tendo em vista esse fato, o presente trabalho propõe a utilização de 

um modelo estatístico para desenvolver um processo de ajuste do algoritmo ProtoG a fim de 

avaliar a performance do mesmo relativa à variação entre os níveis dos parâmetros (fatores) 

adotados. 
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Devido à complexidade de modelos estatísticos que considerem todas as possíveis 

combinações entre os níveis dos parâmetros (fatores) envolvidos em um algoritmo, é 

praticamente impossível a obtenção do ajuste, em um só modelo, de todos os parâmetros 

envolvidos. Diante disso, propõe-se o ajuste de quatro parâmetros envolvidos no ProtoG, 

procedido em duas etapas a fim de facilitar a análise envolvendo um número menor de 

combinações entre os níveis dos fatores utilizados. 

Uma ressalva é feita para esclarecer o uso do termo “parâmetro” neste trabalho. Há 

dois sentidos na utilização desse termo: parâmetro usado no algoritmo ProtoG e parâmetro 

usado no modelo estatístico. Diante disso, propõe-se que o termo “fator” seja utilizado, em 

algumas situações, para indicar parâmetro do ProtoG, visto que esse termo é amplamente 

utilizado na estatística quando se pretende estimar os parâmetros de um modelo envolvendo 

uma variável resposta e algumas variáveis explicativas – denominadas fatores. Neste trabalho, 

foram estimados e testados os parâmetros de um modelo que permita a conclusão a respeito 

de quais níveis dos fatores (parâmetros do ProtoG) devem ser utilizados, isto é, esse 

procedimento foi realizado a fim de se concluir a respeito do ajuste dos parâmetros do ProtoG 

– denominados fatores do modelo. 

4.1.1. Tamanho da População e Tamanho Máximo da Cadeia de PGM 

 No experimento ora relatado, utilizou-se Regressão Logística para ajustar um modelo 

em que a variável resposta é a probabilidade de obtenção da solução ótima para uma instância 

do PCV diante da execução do ProtoG, e as variáveis explicativas (fatores) são: o tamanho da 

população (q) com três níveis – 25% de n, 50% de n e 100% de n; e o tamanho máximo da 

cadeia de PGM (m+), também, com três níveis – 5% de n, 10% de n e 20% de n, onde n é o 

tamanho da instância em teste. Esses níveis são referidos como parte variável da configuração 

adotada neste experimento (Quadro 4.1) e foram definidos a partir de experiências adquiridas 

no decorrer da pesquisa (Ramos et al., 2003). Foram, também realizados testes de hipóteses 

para analisar os parâmetros do modelo estimado para cada instância, assim como para avaliar 

a adequação de cada modelo. 

Esse procedimento foi realizado para cada uma das vinte e cinco menores instâncias 

da TSPLIB – denominadas de instâncias teste. Admitiu-se um planejamento fatorial resultando 

em nove combinações entre os níveis dos dois fatores. Para cada par, dado pela combinação 

entre os níveis dos dois fatores, foram realizadas trinta execuções do ProtoG. Dessa forma, o 

experimento foi realizado com base em 6.750 execuções do ProtoG. 

Os demais parâmetros do ProtoG permaneceram com valores fixos (parte fixa da 

configuração) para as execuções do algoritmo em uma dada instância, permitindo, assim, que 

apenas os efeitos relativos ao tamanho da população e ao tamanho da PGM sejam avaliados. 
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Os parâmetros podem ser relativos ao ProtoG ou, especificamente, usados no processamento 

dos operons utilizados para a construção de cadeias de PGM. A configuração usada neste 

experimento, referente aos parâmetros com valores variáveis e fixos, foi definida a partir da 

realização de ensaios prévios e encontra-se resumida no Quadro 4.1. As denominações 

desses parâmetros através de letras e símbolos podem ser visualizadas na Lista de 

Abreviaturas ou nos respectivos itens do Capítulo Metodologia. 

Configuração Parâmetro = Valor Utilizado Observações 

q = 25%n; 50%n; 100%n. 
Combinados com valores de m+; 

Usado no ProtoG. 
Variável 

m+ = 5%n; 10%n; 20%n. 
Combinados com valores de q; 

Usado no ProtoG. 

Cadeias de PGM = AGMK; AGMP; 
OperonBA1; OperonBA2; 

OperonBA_ACP; OperonAA_ACP; 
OperonC; Cromo1; Cromo2; Cromo3. 

Para cada iteração do ProtoG, 
uma fonte é selecionada com 

probabilidade 1/10. 

v = 1; 5. 

Um valor é selecionado com 
probabilidade 1/2 (na iteração); 

Usado em OperonBA, 
OperonBA_ACP e OperonC. 

s = 4. Usado em OperonAA_ACP e 
OperonC. 

d = 6. Usado em OperonC. 

ξ = 0. 
A população (do ProtoG) não 

deve ser renovada. 

Fixa 

t+ = n(3+0,1n)/8. Usado no ProtoG, considerada a 
parte inteira, em segundos. 

Quadro 4.1: Configuração Usada no Primeiro Experimento 

A Tabela 4.1 apresenta, para cada instância teste, o percentual de soluções ótimas (o 

valor da solução ótima está disponível na TSPLIB, para cada instância) obtidas com a 

execução do ProtoG segundo os níveis de tamanho da população e tamanho da cadeia de 

PGM. Esses percentuais são relativos a trinta execuções do ProtoG realizadas para cada 

combinação entre os níveis dos fatores. 

Assim, por exemplo, a informação da primeira casela da Tabela 4.1 foi obtida para a 

instância do PCV denominada eil51, com 51 cidades (o número de cidades é sempre referido 

na denominação de cada instância), para a qual foram realizadas trinta execuções do ProtoG 

com a seguinte configuração: parâmetros fixos (parte fixa da configuração) dados acima; 12 

indivíduos na população (12 é a parte inteira de 25% de 51); e tamanho máximo da cadeia de 

PGM igual a 3 (5% de 51 é igual a 2,55 com parte inteira igual a 2, no entanto o tamanho 

mínimo permitido para a cadeia é 3 – Item 3.5).  Das trinta execuções do ProtoG, seis 

resultaram em solução ótima (20% – informado na referida tabela). De modo equivalente, para 
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a instância u159, para a qual o ProtoG foi executado com: tamanho de população igual a 159 

indivíduos (100%n); tamanho máximo da cadeia de PGM igual a 31 (20%n); e demais 

parâmetros fixos; foram observadas trinta execuções (100% das execuções – informado na 

última casela da referida tabela) nas quais a solução ótima foi alcançada. 

Tabela 4.1. Percentual de Soluções Ótimas Obtidas segundo os Níveis de Tamanho da 
População e Tamanho da PGM por Instância Teste 

Tamanho da População 
25% de n 

Tamanho da População 
50% de n 

Tamanho da População 
100% de n 

Tamanho da PGM Tamanho da PGM Tamanho da PGM 
Instância 

5% de n 10% de n 20% de n 5% de n 10% de n 20% de n 5% de n 10% de n 20% de n 
eil51 20% 23% 47% 50% 43% 60% 73% 60% 77% 
berlin52 90% 93% 100% 100% 93% 100% 100% 100% 100% 
st70 37% 80% 87% 53% 90% 100% 87% 100% 100% 
eil76 0% 17% 53% 7% 23% 60% 13% 20% 70% 
pr76 77% 93% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
rat99 0% 27% 53% 7% 77% 80% 17% 67% 90% 
kroA100 67% 90% 93% 87% 100% 100% 100% 100% 100% 
kroB100 37% 77% 70% 53% 87% 90% 87% 100% 97% 
kroC100 30% 73% 93% 37% 93% 100% 80% 100% 100% 
kroD100 27% 77% 83% 63% 93% 97% 60% 100% 100% 
kroE100 40% 50% 37% 53% 70% 57% 60% 97% 73% 
rd100 33% 67% 63% 57% 63% 70% 80% 87% 90% 
eil101 0% 7% 23% 0% 10% 53% 0% 43% 77% 
lin105 50% 93% 97% 63% 100% 100% 90% 100% 100% 
pr107 30% 100% 63% 53% 100% 97% 47% 100% 100% 
pr124 53% 100% 93% 83% 100% 97% 97% 100% 100% 
bier127 0% 3% 10% 0% 13% 23% 13% 27% 67% 
ch130 0% 17% 37% 10% 33% 53% 3% 53% 63% 
pr136 0% 3% 3% 0% 10% 13% 0% 40% 43% 
pr144 40% 100% 100% 70% 100% 100% 73% 100% 100% 
ch150 0% 43% 70% 3% 60% 87% 7% 77% 97% 
kroA150 0% 40% 20% 10% 77% 43% 10% 87% 53% 
kroB150 7% 10% 27% 23% 23% 40% 23% 60% 47% 
pr152 27% 97% 93% 27% 100% 100% 57% 100% 100% 
u159 83% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Geral 30% 59% 65% 44% 70% 77% 55% 81% 86% 

Nota: n é o tamanho da instância referido na denominação da mesma 

Uma análise descritiva a partir dos resultados da Tabela 4.1 permite observar o ganho 

obtido nos percentuais, para cada instância (linha da tabela), quando são aumentados ambos 

os tamanhos: da população e da cadeia de PGM. Na última linha da tabela, apresentam-se os 

percentuais de ótimos atingidos, relativos às 750 execuções realizadas para todo o grupo de 

instâncias teste, i.e., a média dos percentuais observados na coluna, considerando os 

tamanhos da população e PGM fixos, em termos de percentuais relativos ao tamanho da 

instância. A partir desses resultados, observa-se que o ganho é expressivo quando se 

considera o aumento no tamanho da PGM de 5%n para 10%n e não tanto expressivo quando 

se passa de 10%n para 20%n, considerando os três níveis do tamanho da população (Gráfico 

4.1). De modo semelhante, com relação ao aumento do tamanho da população, observa-se 
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também, de forma mais suave, essa expressividade em função do nível intermediário 

(população com 10% de n). Deve-se considerar que, no planejamento desse experimento, foi 

proposto um salto maior entre o nível intermediário e o último nível relativamente ao salto do 

primeiro nível para o nível intermediário, para ambos os fatores. Isto é, há muito mais esforço, 

em termos computacionais (memória, etc.), para o processamento envolvendo a configuração 

adotada nos últimos níveis, referente aos dois fatores. Esse planejamento foi proposto para 

que fosse possível o cálculo de estimativas, como as apresentadas adiante, para, por exemplo, 

uma população com 75% de n e tamanho de PGM de 14% de n. 

 
Gráfico 4.1. Probabilidade Média Observada de Obtenção da Solução Ótima pelo ProtoG 

segundo os Tamanhos da População e da PGM – Instâncias Teste 

Pelo que foi exposto, propõe-se, de início, adotar 10%n para o tamanho da cadeia de 

PGM. No entanto, além dessa análise descritiva inicial, pretende-se concretizar essa proposta 

através da análise de inferência apresentada a seguir, assim como buscar evidências para a 

adoção de uma proposta a respeito do tamanho da população. 

Realizou-se, portanto, o ajuste do modelo logístico para cada uma das instâncias teste, 

considerando como variável resposta: a probabilidade de obtenção da solução ótima (πi), e 

como fatores: os respectivos tamanhos da população (x1) e da PGM (x2). Além disso, foram 

realizados testes de hipóteses relativas aos parâmetros do modelo, assim como testes 

relativos à adequação do modelo ajustado, como explicado no Item 3.6.1 e exemplificado no 

Apêndice C. 

A Tabela 4.2 apresenta as estimativas dos parâmetros para cada modelo (ajustado 

para cada instância), assim como os p-valores usados para conclusão a respeito dos testes de 

hipóteses propostos. As caselas em destaque referem-se aos p-valores associados aos testes 
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de hipóteses de adequação dos modelos cujas hipóteses não foram rejeitadas. E, verificada a 

não rejeição dessa hipótese (relativa a uma instância), destacam-se (na mesma linha da 

tabela) os p-valores associados aos testes dos parâmetros do modelo cujas hipóteses foram 

rejeitadas. Ou seja, encontram-se destacados os resultados favoráveis à evidência de 

adequação do modelo (não rejeição da hipótese de adequação – p-valor maior que 0,05) e, 

dado isso, favorável à evidência de efeito sobre a probabilidade de obtenção da solução ótima, 

associado a cada um dos três parâmetros do modelo (rejeição da hipótese H0: βj = 0, j = 0, 1, 2 

– p-valor menor que 0,05). Os detalhes para algumas instâncias, adotadas para exemplificar, 

são discutidos a seguir. 

Tabela 4.2. Parâmetros do Modelo Proposto: Estimativas e p-valores para os Testes de 
Hipóteses; e p-valor para Teste de Adequação do Modelo 

Parâmetro ββββ0 
(Intercepto) 

Parâmetro ββββ1 
(População) 

Parâmetro ββββ2 
(PGM) 

Adequação
do modelo Instância 

Estimado p-valor Estimado p-valor Estimado p-valor p-valor 
eil51 -1,801 0,000 0,022 0,000 0,046 0,027 0,399 
berlin52 0,218 0,857 0,050 0,065 0,136 0,126 0,383 
st70 -2,499 0,000 0,035 0,000 0,238 0,000 0,061 
eil76 -4,049 0,000 0,009 0,069 0,200 0,000 0,755 
pr76 - - - - - - - 
rat99 -3,759 0,000 0,021 0,000 0,204 0,000 0,000 
kroA100 -1,845 0,038 0,067 0,001 0,183 0,004 0,578 
kroB100 -1,586 0,001 0,033 0,000 0,108 0,000 0,039 
kroC100 -3,684 0,000 0,034 0,000 0,368 0,000 0,037 
kroD100 -2,044 0,000 0,022 0,000 0,222 0,000 0,000 
kroE100 -0,724 0,045 0,020 0,000 0,001 0,972 0,016 
rd100 -1,053 0,007 0,022 0,000 0,054 0,018 0,537 
eil101 -6,638 0,000 0,033 0,000 0,247 0,000 0,105 
lin105 -2,961 0,000 0,031 0,001 0,438 0,000 0,000 
pr107 -1,246 0,005 0,013 0,011 0,169 0,000 0,000 
pr124 -1,554 0,036 0,044 0,001 0,218 0,001 0,014 
bier127 -6,166 0,000 0,036 0,000 0,163 0,000 0,637 
ch130 -3,731 0,000 0,016 0,001 0,152 0,000 0,009 
pr136 -6,125 0,000 0,036 0,000 0,122 0,000 0,023 
pr144 - - - - - - - 
ch150 -4,302 0,000 0,019 0,000 0,280 0,000 0,000 
kroA150 -2,237 0,000 0,016 0,000 0,065 0,002 0,000 
kroB150 -2,839 0,000 0,019 0,000 0,064 0,004 0,139 
pr152 -4,439 0,000 0,018 0,005 0,599 0,000 0,000 
u159 - - - - - - - 
 

Da Tabela 4.2, usando-se os resultados das estimativas dos três parâmetros do modelo 

proposto, tem-se, por exemplo, que o modelo estimado para a instância eil51 é dado por: 

.046,0022,0801,1
ˆ1

ˆ
log 21 xx

i

i ++−=








− π

π
 (4.1) 
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Com isso, pode-se calcular uma estimativa para a probabilidade de se obter uma 

solução ótima para a instância eil51 quando se processa o ProtoG com a parte fixa da 

configuração dada no Quadro 4.1, com 50%n (25) indivíduos na população e com tamanho da 

cadeia de PGM igual a 10%n (5), isolando-se, à esquerda, a probabilidade )ˆ(π  e atribuindo-se 

os valores 50, a x1, e 10, a x2, da seguinte forma: 

44,0
)10046,050022,0801,1exp(1

)10046,050022,0801,1exp(
ˆ =

∗+∗+−+

∗+∗+−
=π . (4.2) 

Ou seja, considerando o modelo proposto, estima-se que: em 44% das execuções do 

ProtoG (dada a configuração proposta) para a instância eil51 serão atingidas soluções ótimas. 

Visto que a mesma configuração (parte fixa dada, população: 50%n e PGM: 10%n) foi usada 

no experimento, pode-se, também, calcular o erro obtido com essa estimativa: 0,43 – 0,44 = –

0,01, expressando um erro muito pequeno. O valor 0,43 (43%) encontra-se na Tabela 4.1 e 

está também representado no Gráfico 4.2, através de uma circunferência cheia, 

respectivamente aos tamanhos das: população e PGM usados. 

 
Gráfico 4.2. Probabilidades Observada e Estimada de Obtenção da Solução Ótima pelo 

ProtoG segundo os Tamanhos da População e da PGM – Instância eil51 

É possível, também, realizar o cálculo de estimativas referentes a alguns tamanhos da 

população e da PGM não observados no experimento, com a ressalva de que não se devem 

ultrapassar os limites relativos aos níveis dos fatores, propostos no planejamento do 

experimento. Algumas dessas estimativas podem ser visualizadas no Gráfico 4.2, como, por 

exemplo, na linha tracejada que mostra as referidas probabilidades estimadas relativas à 

execução do ProtoG para a instância eil51 com 75%n (38) indivíduos e vários valores para o 

tamanho da PGM – se fixarmos, por exemplo, o tamanho da PGM em 14%n (7), estima-se 
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que, aproximadamente, em 60% das execuções do ProtoG com tal configuração, serão obtidas 

soluções ótimas. 

Ainda tomando como exemplo a instância eil51, foi realizado o teste de adequação do 

modelo, resultando em um p-valor de 0,399, concluindo-se que a hipótese não deve ser 

rejeitada ao nível de significância de 5% (observar destaque na Tabela 4.2). Dessa forma, o 

modelo pode ser adotado e as estimativas são confiáveis. Com isso, são, também, extraídas 

conclusões a respeito dos testes das hipóteses relativas aos três parâmetros – H0: βj = 0, j = 0, 

1, 2 –, a partir dos p-valores associados dados por: 0,000; 0,000; e 0,027, respectivamente 

(destaques na referida tabela). Assim, as três hipóteses são rejeitadas ao nível de significância 

de 5%. Importância maior é dada aos testes das duas últimas hipóteses, que se referem aos 

efeitos das variações dos tamanhos da população e da PGM sobre a probabilidade de 

obtenção da solução ótima. Dessa forma, há indicação de que essa probabilidade aumenta, 

tanto com o aumento do tamanho da população como com o aumento do tamanho da PGM, o 

que pode ser observado, na referida tabela, através do sinal positivo das estimativas dos 

parâmetros do modelo relativos a esses dois fatores: β1 = +0,022 e β2 = +0,046. 

 
Gráfico 4.3. Probabilidades Observada e Estimada de Obtenção da Solução Ótima pelo 

ProtoG segundo os Tamanhos da População e da PGM – Instância rat99 

Mesmo para modelos que não são considerados adequados, como é o caso da 

instância rat99 (com p-valor = 0,000), os resultados foram apresentados para mostrar tal 

situação. Nesses casos, outros modelos poderiam ter sido adotados – alguns foram estimados 

no decorrer da pesquisa. No entanto, a fim de facilitar esta apresentação, optou-se por adotar 

um único modelo, considerando-se o mais favorável para um grupo maior de instâncias. Uma 
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visualização do Gráfico 4.3 retrata a imperfeição do modelo ajustado para a instância rat99: na 

legenda, percebe-se que os valores observados (figuras cheias do gráfico) se encontram muito 

afastados dos valores estimados (linhas do gráfico). 

A não evidência de adequação do modelo pode ser observada em treze das vinte e 

duas instâncias para as quais o modelo proposto foi ajustado. Na maioria dos casos, isso 

ocorreu devido ao fato relatado na análise descritiva feita inicialmente. Ou seja, ocorreu um 

grande salto entre o primeiro e o segundo níveis relativo ao tamanho da PGM e um salto 

menor entre os segundo e terceiro níveis (Tabela 4.1). Isso pode ter provocado a inviabilidade 

do modelo, visto que os resultados não acompanham a forma da curva logística do modelo 

teórico. Um experimento planejado com níveis mais baixos para o tamanho da PGM talvez 

resolvesse esse problema. Esse experimento não foi realizado, visto que o comportamento de 

um algoritmo varia muito de acordo com a instância adotada, e, novamente, a adequação do 

modelo poderia não ser satisfatória para todo o grupo de instâncias teste. 

Além do problema de não adequação do modelo ajustado, outro problema comum na 

estimação dos parâmetros da regressão logística é a ocorrência de muitas probabilidades 

estimadas próximas a zero ou um. Segundo Venables e Ripley (1997), há, na literatura, uma 

extensa discussão a respeito desse problema em que a maior preocupação tem sido a não 

existência de estimadores de máxima verossimilhança para essas situações. Devido a isso, 

para as instâncias pr76, pr144 e u159, não foi possível a estimação desses parâmetros. 

 
Gráfico 4.4. Probabilidades Observada e Estimada de Obtenção da Solução Ótima pelo 

ProtoG segundo os Tamanhos da População e da PGM – Instância bier127 

Para finalizar essa discussão, apresenta-se mais um gráfico relativo ao modelo 

estimado para a instância bier127 (Gráfico 4.4), no qual foram observados resultados 
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favoráveis tanto para a adequação do modelo quanto para a significância dos parâmetros 

envolvidos no mesmo, com análise idêntica à apresentada para a instância eil51. Nesse caso, 

no entanto, os efeitos dos dois fatores sobre a probabilidade de obtenção de soluções ótimas 

são mais acentuados em comparação ao verificado em eil51, principalmente no tamanho da 

cadeia de PGM. Isso pode ser constatado através da visualização dos respectivos gráficos ou 

através da comparação entre as estimativas dos respectivos parâmetros do modelo (β1 e β2), 

na Tabela 4.2, que são maiores no caso da instância bier127 – principalmente para β2, esse 

aumento é mais acentuado (para β1: 0,036 > 0,022 e para β2: 0,136 >> 0,046). 

Diante dessa discussão, propõe-se fixar o tamanho da cadeia de PGM em 10%n e o 

tamanho da população em 50%n. 

Com relação ao tamanho da população, apesar de a configuração adotada com 100%n 

ter apresentado bons resultados, revelando resultados óbvios, propõe-se utilizar o nível 

intermediário para prevenir que populações muito grandes sejam adotadas para as instâncias 

maiores, provocando níveis altos de utilização de memória da máquina. 

Concluindo, propõe-se um método de renovação da população utilizada no ProtoG 

baseado no CVMF (Quadro 3.9), como uma forma de ser explorado um número maior de 

indivíduos. Resultados relativos à adoção dessa proposta são apresentados a seguir, 

objetivando o ajuste desse parâmetro. 

4.1.2. Uso de AGM versus Operon e Coeficiente de Variação no ProtoG 

De forma semelhante ao primeiro experimento, no experimento ora relatado, utilizou-se 

a Regressão Logística para ajustar um modelo para cada instância teste. A variável resposta é, 

da mesma forma, a probabilidade de obtenção da solução ótima para uma instância do PCV 

diante da execução do ProtoG, dada uma configuração. Neste caso, deseja-se obter 

conclusões a respeito da performance do ProtoG quando se faz uso da metodologia estatística 

na construção das cadeias de PGM, bem como na renovação da população. Assim, os fatores 

a serem considerados no modelo logístico são: fontes para a construção da cadeia de PGM 

com dois níveis – cadeias baseadas em AGM e cadeias baseadas em Operon; e CVMF (ξ), 

usado como indicador de renovação da população, com três níveis – “não utiliza”, 8 por mil e 

12 por mil. Para cada instância, foram, também, realizados testes de hipóteses para analisar 

os parâmetros do modelo, assim como para avaliar se o modelo é adequado para a respectiva 

instância. 

O experimento foi baseado em um planejamento fatorial, resultando em seis 

combinações entre os níveis dos dois fatores, tendo sido realizadas, para cada configuração 

distinta – dada pela combinação entre os níveis dos dois fatores –, trinta execuções do ProtoG. 
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Considerando as vinte e cinco instâncias teste, o presente experimento foi realizado com base 

em 4.500 execuções do ProtoG. 

A configuração adotada para o experimento ora apresentado encontra-se no Quadro 

4.2. Os parâmetros tamanho da população (q) e tamanho máximo da cadeia de PGM (m+) 

foram definidos com base no ajuste de parâmetros do ProtoG, realizado no experimento 

anterior. Os demais parâmetros foram definidos em ensaios prévios. 

Configuração Parâmetro = Valor Utilizado Observações 

Cadeias de PGM = (AGMK; AGMP); 
(OperonBA1; OperonBA2; 

OperonBA_ACP; OperonAA_ACP; 
OperonC); (Cromo1; Cromo2; Cromo3). 

Combinados com valores de ξ; 

Considerados em três blocos com 
duas variações possíveis: i) AGMs 
+ Cromo’s; ii) operons + Cromo’s; 

Em cada iteração do ProtoG, uma 
fonte é selecionada com 

probabilidade 1/5 (variação i) ou 1/8 
(variação ii). 

Variável 

ξ = 0; 8; 12. 
Combinados com uso de: AGMs 

(variação i); e operons (variação ii); 

Usado no ProtoG. 

q = 50%n. Usado no ProtoG. 

m+ = 10%n. Usado no ProtoG. 

v = 1; 5. 

Um valor é selecionado com 
probabilidade 1/2 (na iteração); 

Usado em OperonBA, 
OperonBA_ACP e OperonC. 

s = 4. Usado em OperonAA_ACP e 
OperonC. 

d = 6. Usado em OperonC. 

r = 100. Usado no ProtoG quando ξ = 8; 12. 

τ = 80%. Usado no ProtoG quando ξ = 8; 12. 

Fixa 

t+ = n(3+0,1n)/8. Usado no ProtoG, considerada a 
parte inteira, em segundos. 

Quadro 4.2: Configuração Usada no Segundo Experimento 

A Tabela 4.3 apresenta, para cada instância teste, o percentual de soluções ótimas 

obtidas com a execução do ProtoG segundo a combinação entre os níveis dos dois fatores:  

fontes para a construção da PGM e CVMF. Cada percentual apresentado é referente a trinta 

execuções do ProtoG realizadas para cada combinação entre os níveis dos dois fatores. 

Assim, por exemplo, considerando a instância rat99, para a qual as trinta execuções do 

ProtoG foram realizadas com configuração: parte fixa, dada acima; e parte variável dada por: 

uso das duas fontes de AGMs para construção de PGMs e CVMF igual a 8 por mil, o ProtoG 
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atingiu a solução ótima em metade (50% – na referida tabela) dessas execuções. De modo 

equivalente, foram obtidos os demais percentuais apresentados na referida tabela. 

Nessa tabela, as caselas destacadas em cor cinza são referentes aos maiores 

percentuais de soluções ótimas obtidos, comparando-se os resultados relativos ao uso das 

duas fontes para a construção de PGMs: AGMs versus operons, fixando-se o CVMF. 

Assim, considerando os três níveis de CVMF, observa-se que o ProtoG com operons 

obteve melhor performance em quatorze das vinte e cinco instâncias teste. Para seis 

instâncias, pode-se considerar um empate e, para as outras cinco instâncias, o ProtoG com 

AGMs obteve melhores resultados. 

Tabela 4.3. Percentual de Soluções Ótimas Obtidas segundo o Uso de Fontes de PGMs e 

do CVMF por Instância Teste e Tempo Mediano para CVMF = 12 

Percentual de Soluções Ótimas 
ProtoG com AGMs ProtoG com Operons 

Tempo Mediano (s) 

CVMF CVMF CVMF = 12 por mil 
Instância 

Não usa 8 por mil 12 por mil Não usa 8 por mil 12 por mil AGMs Operons 
eil51 20% 23% 80% 47% 90% 100% 2,2 1,7* 
berlin52 93% 100% 97% 100% 100% 100% 0,2 0,2* 
st70 73% 87% 100% 90% 97% 100% 1,4* 1,9 
eil76 0% 7% 90% 13% 47% 100% 16,5* 18,3 
pr76 97% 100% 100% 100% 100% 100% 1,2* 1,9 
rat99 47% 50% 67% 53% 60% 83% 23,7 16,7* 
kroA100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,6* 2,4 
kroB100 90% 97% 100% 77% 93% 100% 3,8* 6,1 
kroC100 90% 97% 100% 100% 93% 100% 2,3* 3,4 
kroD100 100% 90% 100% 83% 83% 100% 3,8* 5,0 
kroE100 47% 73% 100% 83% 100% 100% 12,5 8,9* 
rd100 67% 50% 67% 90% 100% 100% 8,4* 11,4 
eil101 13% 47% 83% 13% 47% 77% 31,6* 53,5 
lin105 97% 100% 100% 100% 100% 93% 2,9* 4,3 
pr107 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4,4* 7,7 
pr124 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3,0* 3,4 
bier127 3% 13% 83% 17% 30% 87% 119,6 108,5* 
ch130 30% 47% 90% 33% 73% 93% 100,1 82,0* 
pr136 7% 10% 27% 27% 33% 60% - 179,1* 
pr144 97% 100% 100% 100% 100% 100% 5,1* 6,3 
ch150 63% 53% 93% 53% 90% 97% 51,9* 83,5 
kroA150 77% 73% 90% 77% 83% 97% 33,8* 61,8 
kroB150 40% 30% 83% 20% 47% 67% 199,3* 248,0 
pr152 100% 100% 100% 97% 100% 100% 15,0* 30,3 
u159 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9,9* 10,5 
Geral 66% 70% 90% 71% 83% 94% - - 

 

Além da análise descritiva em relação ao percentual de soluções ótimas, apresenta-se 

uma breve análise comparativa entre as medianas relativas ao tempo de execução do ProtoG, 



 

 

 

77 

verificadas para o nível de CVMF igual a 12 por mil, para as duas configurações: ProtoG com 

AGMs e ProtoG com operons (Tabela 4.3). 

Observa-se que, apesar de o ProtoG com operons ter tido melhor performance com 

relação ao percentual de soluções ótimas, sua performance não foi boa com relação ao tempo 

de execução: para apenas sete das vinte e cinco instâncias teste, o tempo mediano 

apresentou-se menor para o ProtoG com operons (valores marcados na tabela com um *). 

Explica-se essa ocorrência: a construção de PGMs baseadas em operons requer um tempo 

computacional maior do que a construção de PGMs baseadas em AGMs, visto que a primeira 

é construída de forma dinâmica, durante o processamento do ProtoG, e a segunda é 

construída a partir da leitura dos dados da AGM armazenados em disco, que, como se sabe, é 

mais rápida. Com isso, pode-se supor que, se tivesse sido estabelecido um tempo limite maior 

para a execução do ProtoG com operons, haveria um número maior de soluções ótimas. Em 

contrapartida, supõe-se que a performance do ProtoG com AGMs relativa a esse número não 

sofreria alteração, visto que as fontes para a construção de PGMs baseadas em AGMs (base 

fixa) se esgotam com o tempo, não adiantando muito uma proposta de aumento no tempo 

limite. 

A análise descritiva demonstra, portanto, que o ProtoG com operons tem melhor 

performance que o ProtoG com AGMs, quando a avaliação é feita a partir do percentual de 

soluções ótimas, e que ocorre uma inversão quando se considera o tempo de execução. 

Com relação ao uso do CVMF para indicar renovação da população de indivíduos, os 

resultados mostram mais unanimidade com respeito às instâncias. Através da Tabela 4.3, 

observa-se que, para todas as instâncias, o uso do CVMF melhorou a performance do ProtoG. 

Quanto ao valor mínimo que deve ser utilizado, observa-se que, em apenas dois casos – 

berlin52 para ProtoG com AGMs e lin105 para ProtoG com operons –, o percentual de 

obtenção de soluções ótimas caiu quando o CVMF aumentou de 8 para 12 por mil. O nível do 

CVMF fixado em 12 por mil revelou-se, portanto, o melhor: para dezesseis das vinte e cinco 

instâncias teste, o uso dessa configuração juntamente com o uso do Operon levou o ProtoG a 

atingir 100% das execuções com soluções ótimas. 

Através dessa análise descritiva, conclui-se, portanto, que, para o conjunto de 

instâncias teste, o CVMF ideal é 12 por mil. Os percentuais de obtenção de soluções ótimas 

relativos às 750 execuções para todas as instâncias teste, dada uma determinada 

configuração (dados em coluna), enfatizam essa conclusão. O ganho pode parecer pouco 

acentuado devido à utilização da proposta feita com o ajuste de parâmetros realizado no 

primeiro experimento que, de início, melhora a performance do ProtoG. 

Além da análise descritiva apresentada, procedeu-se ao ajuste do modelo logístico para 

realizar a análise de inferência, considerando, como no primeiro experimento, a variável 
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resposta: probabilidade de obtenção da solução ótima (πi), para cada uma das instâncias teste. 

Neste caso, os fatores considerados no modelo foram: o uso do CVMF como indicador de 

renovação da população (x1) e o uso de fontes (baseadas em AGMs ou operons) para a 

construção de PGMs (x2). No modelo, x2 = 0 é utilizado para indicar o uso de fontes baseadas 

em AGMs e x2 = 1 é utilizado para indicar o uso de fontes baseadas em operons. 

A análise de inferência é realizada a fim de se concluir a respeito de evidência de efeito 

desses fatores sobre a probabilidade de obtenção da solução ótima. Para isso, foram 

realizados testes de hipóteses relativos aos parâmetros do modelo, assim como um teste 

relativo à adequação do modelo ajustado. 

Tabela 4.4. Parâmetros do Modelo Proposto: Estimativas e p-valores para os Testes de 

Hipóteses; e p-valor para Teste de Adequação do Modelo 

Parâmetro ββββ0 
(Intercepto) 

Parâmetro ββββ1 
(CVMF) 

Parâmetro ββββ2 
(AGM/Operon) 

Adequação 
do modelo Instância 

Estimado p-valor Estimado p-valor Estimado p-valor p-valor 
eil51 -2,337 0,000 0,265 0,000 2,373 0,000 0,005 
berlin52 - - - - - - - 

st70 0,903 0,018 0,200 0,001 1,284 0,038 0,381 
eil76 -5,709 0,000 0,561 0,000 1,785 0,000 0,000 
pr76 - - - - - - - 

rat99 -0,347 0,243 0,080 0,011 0,483 0,122 0,369 
kroA100 - - - - - - - 

kroB100 2,108 0,000 0,237 0,002 -0,941 0,144 0,677 
kroC100 2,478 0,000 0,109 0,200 0,723 0,413 0,072 
kroD100 2,933 0,000 0,075 0,193 -1,300 0,056 0,008 
kroE100 -0,373 0,292 0,263 0,000 2,185 0,000 0,092 
rd100 0,307 0,370 0,022 0,588 2,920 0,000 0,048 
eil101 -1,986 0,000 0,268 0,000 -0,125 0,723 0,629 
lin105 4,921 0,001 -0,059 0,644 -0,705 0,568 0,098 
pr107 - - - - - - - 

pr124 - - - - - - - 

bier127 -3,626 0,000 0,357 0,000 0,712 0,063 0,000 
ch130 -1,261 0,000 0,227 0,000 0,625 0,081 0,070 
pr136 -2,705 0,000 0,121 0,002 1,454 0,000 0,438 
pr144 - - - - - - - 

ch150 -0,088 0,778 0,158 0,000 0,607 0,103 0,001 
kroA150 0,877 0,011 0,084 0,033 0,403 0,319 0,229 
kroB150 -0,930 0,004 0,145 0,000 -0,302 0,342 0,004 
pr152 - - - - - - - 

u159 - - - - - - - 

 

A Tabela 4.4 apresenta as estimativas dos parâmetros para cada modelo (i.e., por 

instância), assim como os p-valores usados para conclusão a respeito dos testes de hipóteses 

propostos. Como no primeiro experimento, encontram-se destacados os resultados favoráveis 

à evidência de adequação do modelo (não rejeição da hipótese de adequação – p-valor maior 

que 0,05) e, dado isso, o resultado favorável à evidência de efeito associado a cada um dos 
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três parâmetros do modelo, ou seja, destaca-se o p-valor associado ao teste de cada hipótese 

H0: βj = 0, j = 0, 1, 2 com resultado menor que 0,05, indicando rejeição da hipótese ao nível de 

significância de 5%. Os detalhes para alguns modelos, tomados para exemplificar a análise 

realizada, são discutidos a seguir. 

Os resultados obtidos no Apêndice C para a instância rat99 (Exemplo C.2) e 

apresentados na Tabela 4.4, referentes aos cálculos das estimativas dos três parâmetros do 

modelo proposto, permitem expressar o modelo estimado para essa instância, pela Equação 

4.3, dada por: 

21 483,0080,0347,0
ˆ1

ˆ
log xx

i

i ++−=








− π

π
. (4.3) 

Diante da verificação de adequação desse modelo (na Tabela 4.4), ao nível de 

significância de 5%, decide-se adotá-lo. Dos três parâmetros desse modelo, apenas β1 é 

significativamente diferente de zero ao nível de significância de 5%. Ou seja, há evidências de 

que o uso do CVMF (considerando os três níveis adotados) no ProtoG tem efeito sobre a 

probabilidade de obtenção de soluções ótimas com a execução do ProtoG aplicado à instância 

rat99. Apesar de o efeito relativo ao uso de fontes para construção de PGMs não ser 

considerado significativo, pode-se verificar a diferença em favor do uso dos operons para a 

referida instância, a partir do sinal positivo na estimativa de β2 e do Gráfico 4.5. 

 
Gráfico 4.5. Probabilidades Observada e Estimada de Obtenção da Solução Ótima pelo 

ProtoG segundo o Uso de AGM versus Operon e CVMF no ProtoG – Instância rat99 
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Como já foi mencionado, o sinal positivo na estimativa de um parâmetro do modelo 

proposto indica que a probabilidade de obtenção de soluções ótimas aumenta à medida que o 

valor do fator (parâmetro do ProtoG) aumenta. No caso do parâmetro β2 desse modelo, o sinal 

positivo está associado à passagem do uso de AGMs (x2 = 0) para o uso de operons (x2 = 1) 

no ProtoG. O teste de hipótese usando uma hipótese alternativa unilateral (βj > 0 ou βj < 0, j = 

1, 2) poderia ser realizado para detectar a significância em termos de efeito positivo (ou 

negativo). No entanto, para não prolongar demais essa discussão, pretende-se verificar a 

tendência positiva (ou negativa) simplesmente através da verificação do sinal positivo (ou 

negativo) da estimativa do parâmetro do modelo. 

Com relação ao uso do CVMF no ProtoG, o parâmetro β1 é significativamente diferente 

de zero para oito dos dez modelos considerados adequados, indicando que, para as oito 

instâncias respectivas, há evidências de que o uso do CVMF tem efeito sobre a probabilidade 

de obtenção da solução ótima. Quanto ao uso de AGMs versus operons, o parâmetro β2 é 

significativamente diferente de zero para apenas três dos dez modelos considerados 

adequados, i.e., há evidências de que o Operon promove esse efeito para apenas três 

instâncias. Observa-se, na Tabela 4.4, que as estimativas para esses onze (três β1’s e oito β2’s) 

parâmetros são todas positivas, indicando um efeito positivo, como discutido no parágrafo 

anterior. Com isso, verifica-se que o efeito provocado pelo uso do CVMF afetou um número 

maior de instâncias do que o efeito provocado pelo uso de operons. Essa afirmação é, um 

pouco, reforçada pela verificação de valores negativos nas estimativas dos parâmetros β1 e β2 

referentes aos dez modelos considerados adequados: para um desses modelos, a estimativa 

de β1 tem sinal negativo e, para três deles, as estimativas de β2 têm esse sinal. No entanto, 

esses resultados não são considerados como indicação de efeito negativo (no sentido oposto 

ao explicado para o caso positivo), visto que, em nenhum deles, os parâmetros são 

significativamente diferentes de zero. 

Como discutido no experimento anterior, neste caso também, dentre as vinte e cinco 

instâncias teste, não foi possível a estimação dos parâmetros para oito modelos, visto que os 

percentuais de alcance das soluções ótimas para as respectivas instâncias estavam muito 

próximos a 100% (tabelas 4.3 e 4.4). Neste caso, um número maior de instâncias foi afetado 

devido à utilização da proposta feita com o ajuste dos tamanhos da população e da PGM, 

elevando a performance do ProtoG. 

Apresentam-se, a seguir, mais alguns detalhes relativos às instâncias pr136 e bier127 a 

fim de enriquecer essa discussão. 

O modelo ajustado para a instância pr136 é considerado adequado e apresenta todos 

os três parâmetros significativamente diferentes de zero (Tabela 4.4). Para essa instância, o 

modelo estimado é dado por: 
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21 454,1121,0705,2
ˆ1

ˆ
log xx

i

i ++−=
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. (4.4) 

Para o cálculo de estimativas da probabilidade de obtenção da solução ótima pelo 

ProtoG usando o modelo estimado acima, utiliza-se a Equação 4.4 isolando-se, à esquerda, a 

probabilidade estimada, resultando em: 

)454,1121,0705,2exp(1

)454,1121,0705,2exp(
ˆ

21

21
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xx
i

++−+

++−
=π . (4.5) 

Assim, através da Equação 4.5, podem ser obtidas, por exemplo, as seguintes 

estimativas para a probabilidade de obtenção da solução ótima para a instância pr136 a partir 

de execuções do ProtoG, considerando os parâmetros (parte fixa da configuração) dados no 

Quadro 4.2 e os respectivos parâmetros (parte variável), dados a seguir: 0,55 (55% de 

execuções com solução ótima) para uso do CVMF igual a 12 por mil (x1=12) e uso de operons 

(x2=1); 0,22 (22% de execuções com solução ótima) para uso do CVMF igual a 12 por mil 

(x1=12) e uso de AGMs (x2=0); 0,52 (52% de execuções com solução ótima) para uso do 

CVMF igual a 11 por mil (x1=11) e uso de operons (x2=1). Esses resultados podem ser 

visualizados no Gráfico 4.6. 

 
Gráfico 4.6. Probabilidades Observada e Estimada de Obtenção da Solução Ótima pelo 

ProtoG segundo o Uso de AGM versus Operon e CVMF no ProtoG – Instância pr136 

Uma forma elegante de expressar o ganho obtido com o uso dessa configuração (parte 

variável) no ProtoG é através da interpretação da razão de risco inerente ao modelo logístico 

(Agresti, 1996). A razão de risco é obtida, simplesmente, através do cálculo da exponencial da 
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estimativa do parâmetro. Por exemplo, considerando o modelo estimado para a instância 

pr136, e1,454 = 4,28 é a razão de risco referente à adoção do ProtoG com operons (x2=1) 

relativa à adoção do ProtoG com AGMs  (x2=0), ou seja, é a razão de risco obtida pelo 

aumento de uma unidade em x2, independentemente do nível de CVMF adotado. Portanto, 

esse risco é aproximadamente 4 vezes maior quando se adota o ProtoG com Operon do que 

quando se usa o ProtoG com AGM. O risco referido é dado pela razão entre a estimativa da 

probabilidade de se obter a solução ótima e a estimativa da probabilidade de não obtê-la (i.e., 

ji ππ ˆ1ˆ − , expresso na Equação 4.4). A razão de risco referente a um fator permanece 

constante para todos os níveis do outro fator e pode ser obtida, também, mediante os 

seguintes cálculos: 0,5488/0,4512 = 1,2163 e 0,2214/0,7786 = 0,2844 (para ji ππ ˆ1ˆ −  com 

probabilidades estimadas no parágrafo anterior), resultando na razão de risco calculada por 

1,2163/0,2844 = 4,28 como já havia sido determinado. 

De forma equivalente, pode-se calcular a razão de risco quando o CVMF é aumentado 

em uma unidade através de: e0,121=1,13, ou seja, o risco cresce 13% a cada unidade que o 

CVMF aumenta. Ou, ainda, pode-se calcular a razão de risco quando o CVMF é aumentado de 

0 para 12 através de: (e0,121)12 =4,27, isto é, um risco quatro vezes maior, aproximadamente. 

Portanto, para a instância pr136, é muito vantajoso utilizar tanto operons quanto CVMF fixado 

em 12 por mil no ProtoG na tarefa de obtenção da solução ótima. 

Como no primeiro experimento, apresenta-se uma discussão a respeito de um modelo 

que não foi considerado adequado: para a instância bier127. Como antes, a visualização do 

Gráfico 4.7 retrata a imperfeição do modelo ajustado para essa instância. 

 
Gráfico 4.7. Probabilidades Observada e Estimada de Obtenção da Solução Ótima pelo 
ProtoG segundo o Uso de AGM versus Operon e CVMF no ProtoG – Instância bier127 
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Neste caso, a não evidência de adequação do modelo pode ser observada para sete 

das dezessete instâncias para as quais o modelo proposto foi ajustado. Para algumas 

instâncias, como, por exemplo: eil51, eil76, kroB150 e bier127, esse comportamento está 

relacionado à não uniformidade no aumento entre os níveis relativos ao CVMF, como pode ser 

observado, para esta última instância, no Gráfico 4.7. Ou seja, o percentual de soluções ótimas 

nesses quatro casos aumenta muito mais entre os níveis 8 por mil e 12 por mil relativo ao 

CVMF do que o aumento observado entre os níveis 0 e 8 por mil (Tabela 4.3). 

Com essa discussão, torna-se imediata a conclusão a respeito do uso do CVMF no 

ProtoG: com base no conjunto de instâncias teste, o nível 12 por mil é o mais indicado dentre 

os que foram considerados. 

Com relação ao uso de fontes para a construção de cadeias de PGM, como foi visto na 

análise descritiva, as fontes baseadas em operons proporcionam melhor desempenho ao 

ProtoG do que as fontes baseadas em AGMs, quando se trata da busca pela solução ótima, no 

entanto ocorre o inverso quando se trata de tempo de execução. Supõe-se que o caráter 

dinâmico inerente à construção das cadeias baseadas em operons tenha provocado tal 

situação, diante da necessidade de um tempo computacional maior requerido para o seu 

processamento em comparação ao tempo destinado à construção de cadeias baseadas em 

AGMs. 

No entanto, acredita-se que a boa performance do ProtoG com operons na busca da 

solução ótima foi alcançada diante da característica de diversificação das cadeias baseadas 

em operons (com construção dinâmica). Esse processamento, apesar de um pouco custoso 

em termos de tempo computacional, é realizado dentro de um espaço de busca “inteligente”, 

ou seja, dentro de um espaço que pode ser considerado como de intensificação da busca. 

Além dessas características, outra específica aos OperonAA_ACP e OperonC é considerada 

de muita importância: o direcionamento apontado por esses construtores de cadeias no sentido 

da ocorrência de maior variabilidade das cidades no plano euclidiano. Acredita-se que essa 

característica tenha apontado a melhor direção a ser adotada pelo caixeiro. 

A análise de inferência exige que as diferenças sejam acentuadas para que a hipótese 

nula (H0) seja rejeitada. Diante disso, verificou-se que, para muitos modelos, o parâmetro β2 

não se apresentou significativamente diferente de zero. Ou seja, não há evidências de efeito 

na probabilidade de obtenção da solução ótima nem a favor do ProtoG com AGMs nem do 

ProtoG com operons. 

  Ao ProtoG com AGMs atribui-se um caráter de intensificação da busca no espaço de 

soluções, visto que a AGM determina um limite inferior para o PCV. Diante dessas 

características proveitosas relativas à utilização das duas fontes para a construção das cadeias 
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de PGM para o ProtoG, propõe-se configurá-lo, tanto com fontes baseadas em AGMs como 

em operons. 

Essa configuração foi utilizada nos experimentos, apresentados a seguir, realizados 

para a avaliação da performance do ProtoG relativamente aos três algoritmos da literatura 

adotados neste trabalho. 

A análise de performance proposta para esses dois primeiros experimentos pode ser 

utilizada para outros algoritmos especializados na solução de um problema. Destacam-se as 

seguintes vantagens: 

o Cálculo de estimativas da probabilidade de obtenção da solução ótima a respeito 

de níveis (dos parâmetros do algoritmo) não utilizados nas execuções realizadas no 

experimento, a exemplo do que foi mostrado na Equação 4.2; 

o Determinação da tendência de variação da probabilidade de obtenção da solução 

ótima, a partir do sinal da estimativa do parâmetro, a exemplo da discussão feita no 

Item 4.1.2 para a instância rat99; 

o Inferência da performance do algoritmo relativamente às configurações adotadas 

com base nos testes de hipóteses relativas aos parâmetros do modelo, a exemplo 

da discussão para o grupo de instâncias teste a partir dos resultados das tabelas 

4.2 e 4.4; 

o Quantificação, em termos de risco (da forma explicada), do ganho (ou perda) 

obtido com a adoção de uma proposta de alteração no algoritmo, a exemplo do que 

foi discutido para a instância pr136 no Item 4.1.2. 

Os modelos estimados para os experimentos citados referem-se a regressão múltipla, 

já que possuem mais de uma variável explicativa. Ressalva-se que uma grande contribuição 

pode ser obtida com a adoção de um modelo de regressão simples (com uma única variável 

explicativa) para avaliar a performance de dois algoritmos diferentes. Nesse caso, a variável 

explicativa deve ser dicotômica assumindo valor 0 (zero) para um algoritmo e 1 (um) para o 

outro algoritmo. Assim, as vantagens listadas acima seriam muito úteis na avaliação de 

algoritmos diferentes, executados sob condições idênticas: para a solução de um mesmo 

problema; utilizando um mesmo tempo limite; em uma mesma máquina, etc. 

Essa proposta poderia ter sido utilizada na avaliação do ProtoG em comparação aos 

três algoritmos adotados. No entanto, a fim de apresentar mais uma proposta para avaliação 

da performance de algoritmos, foi utilizada a metodologia apresentada a seguir. 
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4.2. AVALIAÇÃO DOS ALGORITMOS: INSTÂNCIAS PEQUENAS 

O experimento ora apresentado foi realizado a fim de permitir a avaliação da 

performance do ProtoG relativamente a três algoritmos propostos, recentemente, para a 

solução do PCV, encontrados na literatura. Dois desses algoritmos são meméticos e devidos a: 

Buriol (2004) e Krasnogor e Smith (2000). O terceiro algoritmo é um Simulated Annealing 

proposto por Karlsson (2002). Esses algoritmos são referidos através das abreviações: AMB, 

AMKS e SAK, respectivamente. A aquisição dos códigos fontes desses três algoritmos foi de 

extrema importância para a realização deste trabalho. 

Neste caso, a avaliação da performance dos algoritmos foi realizada através de Análise 

de Sobrevivência. Nos dois primeiros experimentos, a avaliação foi realizada com base na 

probabilidade de obtenção da solução ótima. Neste experimento, a performance do algoritmo é 

avaliada com base numa probabilidade a respeito do tempo de máquina necessário até que a 

solução ótima de determinada instância do PCV seja obtida, através da execução desse 

algoritmo. Ou seja, avalia-se a função de sobrevivência, definida como S(t) = P(T > t), 

referente à probabilidade de que o tempo de máquina necessário para a obtenção da solução 

ótima do problema em questão ultrapasse um determinado tempo t (Item 3.6.2). 

Para o experimento ora proposto, foram realizadas trinta execuções dos algoritmos 

ProtoG, SAK, AMB e AMKS para cada uma das instâncias teste. Considerando, portanto, as 

vinte e cinco instâncias desse grupo, o presente experimento foi realizado com um total de 

3.000 execuções referentes a esses quatro algoritmos. 

As execuções envolvendo o uso desses algoritmos, inclusive as do ProtoG, foram todas 

realizadas em um mesmo computador para que os resultados não sofressem influência do tipo 

de processador utilizado ou mesmo de configurações distintas que podem ocorrer entre 

computadores com um mesmo tipo de processador. 

Os algoritmos: ProtoG, SAK e AMKS foram implementados em linguagem C enquanto 

que o AMB foi implementado em Java. Diante disso e visto que Buriol (2004) refere-se a uma 

diferença de tempo de execução em torno de 25% a favor da implementação em C, permitiu-

se que o tempo limite adotado no critério de parada para as execuções do AMB fosse 

acrescido de 25% e, ainda, para as execuções em que a solução ótima foi alcançada, o tempo 

resultante foi diminuído desse percentual. Os demais algoritmos tiveram igualdade de 

condições relativas ao tempo de execução. 

A configuração adotada para o ProtoG se baseia no que foi proposto nas discussões 

relativas aos dois primeiros experimentos e em ensaios prévios (Quadro 4.3). Neste caso, a 

configuração é toda fixa, visto que não se trata de ajuste de parâmetros. 
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Configuração Parâmetro = Valor Utilizado Observações 

q = 50%n. Usado no ProtoG. 

m+ = 10%n. Usado no ProtoG. 

Cadeias de PGM = AGMK; AGMP; 
OperonBA1; OperonBA2; 

OperonBA_ACP; OperonAA_ACP; 
OperonC; Cromo1; Cromo2; Cromo3. 

Para cada iteração do ProtoG, uma 
fonte é selecionada com 

probabilidade 1/10. 

v = 1; 5. 

Um valor é selecionado com 
probabilidade 1/2 (na iteração); 

Usado em OperonBA, 
OperonBA_ACP e OperonC. 

s = 12. Usado em OperonAA_ACP e 
OperonC. 

d = 6. Usado em OperonC. 

ξ = 12 (por mil). Usado no ProtoG. 

r = 100. Usado no ProtoG (relativo a ξ). 

τ = 80%. Usado no ProtoG (relativo a ξ). 

Fixa 

t+ = n(3+0,1n)/8. Usado no ProtoG, considerada a 
parte inteira, em segundos. 

Quadro 4.3: Configuração Usada no Terceiro Experimento 

Reafirmando o que havia sido discutido no Item 3.6.2, a função de sobrevivência é bem 

adequada ao estudo de sobrevivência de indivíduos, visto que é gratificante para um 

pesquisador avaliar a probabilidade de que o tempo de vida de um indivíduo ultrapasse um 

determinado tempo – o pesquisador deseja que essa probabilidade seja a maior possível. 

Neste caso, para que um algoritmo tenha uma boa performance, é necessário que a “morte” 

(da execução do algoritmo, em termos de alcance do ótimo), seja a mais rápida possível, isto 

é, um algoritmo tem uma boa performance quando a probabilidade de que o tempo de 

máquina necessário para que a obtenção da solução ótima (“morte”) ultrapasse um 

determinado tempo t seja a menor possível. 

Para se obter a estimativa da função de sobrevivência no tempo t, pelo método KM – 

Ŝ(t) –, é necessário simplesmente calcular a proporção amostral do número de observações 

com um tempo maior do que t, como foi visto no Item 3.6.2 e exemplificado no Apêndice C. Ou 

seja, para cada um dos valores de tempo observado no experimento (observação não 

censurada), existe uma proporção a ser calculada. A apresentação de todos esses valores não 

se faz necessária, visto que a observação desses resultados não influencia na conclusão a 

respeito da avaliação da performance dos algoritmos – a observação do tempo mediano 

juntamente com o p-valor associados ao teste de hipótese de igualdade das funções de 

sobrevivência são suficientes para tal. 
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Gráfico 4.8. Função de Sobrevivência Estimada – ProtoG, SAK e AMB, Instância rat99 

Para exemplificar, apresentam-se, graficamente, as funções de sobrevivência 

estimadas referentes aos resultados obtidos nas trinta execuções dos algoritmos ProtoG, SAK 

e AMB, para a instância rat99 (Gráfico 4.8). Para o algoritmo AMKS, a função de sobrevivência 

não está definida, visto que todos os dados foram censurados. Nesse gráfico é possível 

verificar, por exemplo, para o ProtoG: Ŝ(80) = 0,23 e para o AMB: Ŝ(80) = 0,87. Ou seja, a 

probabilidade estimada de que o tempo necessário para o ProtoG atingir a solução ótima 

ultrapasse 80 segundos é 0,23, menor que a referida probabilidade para o AMB (0,87). 

Portanto, como foi discutido acima, neste caso, o ProtoG tem melhor performance que o AMB. 

Graficamente, para avaliar qual dos algoritmos tem a melhor performance, é necessário, 

simplesmente, localizar o algoritmo que produziu as estimativas mais à esquerda. 

A Tabela 4.5 apresenta, na primeira coluna, o tempo limite, em segundos, dado por 

n(3+0,1n)/8, usado como um dos critérios de parada para os quatro algoritmos avaliados; e 

nas demais colunas, o tempo computacional mediano (em segundos) e o percentual de 

soluções ótimas observados em trinta execuções realizadas para cada um dos quatro 

algoritmos. A mediana foi a medida de tendência central adotada neste caso, porque ela pode 

representar a estimativa da função de sobrevivência para um dos tempos relativos à execução 

de um algoritmo. Por exemplo, para a instância rd100: Ŝ(15,2) = 0,50 para o ProtoG; e 

Ŝ(93,1) = 0,50 para o SAK, em que 15,2s e 93,1s são os tempos medianos que se encontram 

na referida tabela. Além disso, é possível o cálculo da mediana para instâncias em que o 

percentual de soluções ótimas é maior que 50%, enquanto que, seria impossível o cálculo de 

uma média visto que seria necessário que todos os tempos (observados até a obtenção do 

ótimo) fossem conhecidos. 
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Encontram-se destacadas as caselas da Tabela 4.5 relativas aos melhores resultados 

observados pela comparação entre o ProtoG e os algoritmos SAK, AMB e AMKS. As caselas 

em cinza-escuro referem-se à melhor performance do ProtoG quando comparado aos três 

algoritmos e as que estão em cinza-claro referem-se à melhor performance do algoritmo, 

comparando-se entre o ProtoG e cada um desses três algoritmos. Observa-se que, para 23 

das vinte e cinco instâncias teste, o ProtoG obteve melhor performance que os outros três 

algoritmos e que, apenas para as instâncias berlin52 e lin105, o algoritmo AMB obteve melhor 

desempenho que o ProtoG. 

Para as vinte e cinco instâncias, ou melhor, para as 750 execuções de cada um dos 

algoritmos, observa-se que o ProtoG obteve sucesso em 95%, o SAK em 48%, o AMB em 

26% e o AMKS em apenas 2% (Tabela 4.5). Com essa análise descritiva, conclui-se que o 

ProtoG tem a melhor performance dentre os quatro algoritmos avaliados. 

Tabela 4.5. Tempo Limite, Tempo Mediano e Percentual de Soluções Ótimas para os 
Algoritmos ProtoG, SAK, AMB e AMKS 

ProtoG SAK AMB AMKS 

Instância 
Tempo 
Limite 

(s) 

Tempo 
Mediano 

(s) 

Ótimo 
Atingido 

Tempo 
Mediano 

(s) 

Ótimo 
Atingido 

Tempo 
Mediano 

(s) 

Ótimo 
Atingido 

Tempo 
Mediano 

(s) 

Ótimo 
Atingido 

eil51 51 1,9 100% 14,1 77% 3,7 100% - 3% 
berlin52 53 0,2 100% 1,1 100% 0,1 100% - 30% 
st70 87 2,2 100% 26,4 83% - 17% - 7% 
eil76 100 17,2 90% 53,6 70% - 0% - 0% 
pr76 100 1,6 97% - 50% 22,1 90% - 0% 
rat99 159 18,2 80% - 30% - 17% - 0% 
kroA100 162 2,4 100% - 27% - 13% - 0% 
kroB100 162 4,9 100% - 30% - 0% - 0% 
kroC100 162 3,7 100% 107,0 73% - 10% - 0% 
kroD100 162 5,3 100% 63,8 83% - 0% - 0% 
kroE100 162 13,4 100% - 10% - 0% - 0% 
rd100 162 15,2 100% 93,1 70% - 0% - 0% 
eil101 165 30,3 93% - 37% - 20% - 0% 
lin105 177 3,9 100% 37,9 87% 2,6 100% - 0% 
pr107 183 5,7 100% 31,4 93% 11,2 100% - 0% 
pr124 238 4,4 100% 70,1 83% - 0% - 0% 
bier127 249 125,7 77% - 40% - 3% - 0% 
ch130 260 69,9 93% - 40% - 0% - 0% 
pr136 282 181,8 63% - 0% - 0% - 0% 
pr144 313 7,0 100% 197,5 57% - 0% - 0% 
ch150 337 69,2 93% - 3% - 23% - 0% 
kroA150 337 65,7 97% - 0% - 0% - 0% 
kroB150 337 117,7 90% - 0% - 0% - 0% 
pr152 345 25,2 100% - 10% - 0% - 0% 
u159 375 12,0 100% - 50% 240,5 60% - 0% 
Geral - - 95% - 48% - 26% - 2% 

 

Observa-se que o ProtoG tornou-se competitivo devido aos ajustes dos seus 

parâmetros, realizados nos dois primeiros experimentos. Isso pode ser verificado a partir da 
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comparação dos percentuais de obtenção da solução ótima dados na última linha das tabelas 

4.1, 4.3 e 4.5, em que o ProtoG: teve seu pior desempenho, observado no primeiro experimento, 

com um percentual de 30% – inferior ao desempenho apresentado pelo SAK (48%), no mesmo 

nível que o AMB (26%) e superior ao AMKS (2%); passou por um percentual de 66% – pior 

desempenho no segundo experimento; e atingiu 95% com esta última proposta. 

Entretanto, a avaliação através da análise de inferência é mais importante visto que a 

conclusão é obtida para a função de sobrevivência teórica (desconhecida) e não para a sua 

estimativa. Os resultados apresentados na Tabela 4.6 permitem que essa análise seja 

realizada. Esses resultados referem-se ao cálculo da estatística Log-Rank e do p-valor 

associado a ela, que são utilizados para o teste de hipótese de igualdade entre as funções de 

sobrevivência relativas a dois algoritmos (Item 3.6.2). Encontram-se destacados os p-valores 

menores que 0,05, ou seja, os que indicam que a hipótese deve ser rejeitada ao nível de 

significância de 5%. Observa-se, nessa tabela, que, à exceção de uma hipótese (para a 

instância lin105), todas as demais foram rejeitadas, ou seja, há evidências de que as funções 

de sobrevivência (teóricas), relativas aos respectivos algoritmos e à instância, diferem entre si. 

Isso, porém, não é suficiente para se avaliar qual algoritmo, dentre os dois envolvidos no teste 

de hipótese, tem a melhor performance. O tempo mediano e o percentual de soluções ótimas 

obtidas auxiliam nessa avaliação. 

Tabela 4.6. Estatística Log-Rank e p-Valor para o Teste de Hipótese 
de Igualdade entre Funções de Sobrevivência 

ProtoG x SAK ProtoG x AMB ProtoG x AMKS 
Instância 

Log-Rank p-valor Log-Rank p-valor Log-Rank p-valor 
eil51 29,94 0,000 4,95 0,026 71,35 0,000 
berlin52 21,80 0,000 51,34 0,000 56,40 0,000 
st70 33,55 0,000 71,28 0,000 71,28 0,000 
eil76 12,74 0,000 54,74 0,000 54,74 0,000 
pr76 55,00 0,000 28,19 0,000 64,85 0,000 
rat99 18,00 0,000 26,84 0,000 42,72 0,000 
kroA100 70,11 0,000 71,29 0,000 71,29 0,000 
kroB100 63,00 0,000 71,38 0,000 71,38 0,000 
kroC100 66,84 0,000 71,27 0,000 71,27 0,000 
kroD100 37,55 0,000 71,35 0,000 71,35 0,000 
kroE100 71,35 0,000 71,35 0,000 71,35 0,000 
rd100 34,89 0,000 71,35 0,000 71,35 0,000 
eil101 22,68 0,000 44,27 0,000 59,64 0,000 
lin105 44,12 0,000 3,83 0,051 71,34 0,000 
pr107 20,54 0,000 10,14 0,002 71,35 0,000 
pr124 48,11 0,000 71,25 0,000 71,25 0,000 
bier127 6,04 0,014 36,35 0,000 39,40 0,000 
ch130 26,60 0,000 59,64 0,000 59,64 0,000 
pr136 28,43 0,000 28,43 0,000 28,43 0,000 
pr144 65,18 0,000 71,35 0,000 71,35 0,000 
ch150 52,61 0,000 30,21 0,000 59,64 0,000 
kroA150 65,13 0,000 65,13 0,000 65,13 0,000 
kroB150 54,74 0,000 54,74 0,000 54,74 0,000 
pr152 70,73 0,000 71,35 0,000 71,35 0,000 
u159 49,75 0,000 56,14 0,000 71,39 0,000 
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Analisando, portanto, os resultados das duas tabelas apresentadas neste item, conclui-

se que, baseado nas 75 funções de sobrevivência envolvendo as combinações entre o ProtoG 

e os outros três algoritmos, há evidências de que o ProtoG apresenta melhor performance em 

73. As exceções são: uma relativa à instância berlin52, em que há evidências de que o AMB 

tem melhor performance que o ProtoG (hipótese rejeitada); e a outra, relativa à instância 

lin105, em que, apesar de o AMB ter apresentado melhores resultados que o ProtoG, não há 

evidências de que as respectivas funções de sobrevivência diferem entre si. 

Da mesma forma como foi discutida na adoção do modelo logístico, a Análise de 

Sobrevivência pode ser adotada para a avaliação de algoritmos que se proponham a encontrar 

soluções para um certo problema. A vantagem na adoção dessa análise para a avaliação de 

algoritmos reside no fato de ser contabilizado o tempo de execução do algoritmo. A Análise de 

Sobrevivência dispõe, inclusive, de modelos que podem ser ajustados a fim de avaliar o efeito 

de co-variáveis (tais como as variáveis explicativas apresentadas no modelo logístico) na 

função de sobrevivência. 

4.3. AVALIAÇÃO DOS ALGORITMOS: INSTÂNCIAS DE PORTE MÉDIO 

Para os próximos três experimentos, propõe-se avaliar a performance dos algoritmos 

através da Análise de Variância não paramétrica realizada com base nos EPSs (relativos à 

solução ótima do PCV) observados com execuções dos algoritmos (Item 3.6.3). Utiliza-se, para 

isso, a estatística de Kruskal-Wallis, que permite testar a hipótese de que os EPSs produzidos 

por dois (ou mais) algoritmos são idênticos. 

4.3.1. ProtoG versus SAK e ProtoG versus AMB 

Para este experimento, foram realizadas dez execuções para cada um dos algoritmos 

ProtoG, SAK e AMB. Diante do fraco desempenho apresentado pelo AMKS para o grupo de 

instâncias teste, decidiu-se não usá-lo neste experimento. Neste caso, foram utilizadas as 

quinze instâncias encontradas na TSPLIB tomadas com tamanhos subseqüentes aos 

tamanhos das vinte e cinco instâncias teste (menores instâncias do PCV euclidiano). 

Considerando, portanto, dez execuções de cada um dos três algoritmos para essas quinze 

instâncias, o presente experimento foi realizado com um total de 450 execuções. Lembrando 

que essas execuções foram todas realizadas em um mesmo computador, a fim de que os 

resultados não sofressem influência devida ao tipo de máquina. 

No presente experimento, propõe-se uma nova configuração, definida a partir da 

observação de algumas estatísticas relativas a um pequeno número de execuções realizadas 
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previamente para algumas das quinze instâncias adotadas. Neste caso, não se pretende 

atingir a solução ótima, visto que se objetiva avaliar a performance dos algoritmos com base 

nos EPSs, tampouco ajustar parâmetros, como nos experimentos anteriores. 

Diante disso, as execuções do ProtoG foram realizadas com tamanhos de populações 

menores que os adotados anteriormente, porém, ainda, baseados no tamanho da instância n. 

Quanto ao número de estruturas de clusters, propõe-se um aumento a fim de permitir uma 

maior diversificação na busca. Além disso, o limite utilizado no CVMF foi reduzido, para evitar 

que a população fosse renovada excessivamente, e a fórmula de cálculo do tempo limite foi 

alterada para uma expressão mais simples, permanecendo num nível aproximado ao 

estabelecido anteriormente. O Quadro 4.4 apresenta a configuração adotada. 

Configuração Parâmetro = Valor Utilizado Observações 

q = 12,5%n. Usado no ProtoG. 

m+ = 10%n. Usado no ProtoG. 

Cadeias de PGM = AGMK; AGMP; 
OperonBA1; OperonBA2; 

OperonBA_ACP; OperonAA_ACP; 
OperonC; Cromo1; Cromo2; Cromo3. 

Para cada iteração do ProtoG, uma 
fonte é selecionada com 

probabilidade 1/10. 

v = 1; 5. 

Um valor é selecionado com 
probabilidade 1/2 (na iteração); 

Usado em OperonBA, 
OperonBA_ACP e OperonC. 

s = 14. Usado em OperonAA_ACP e 
OperonC. 

d = 6. Usado em OperonC. 

ξ = 8 (por mil). Usado no ProtoG. 

r = 100. Usado no ProtoG (relativo a ξ). 

τ = 80%. Usado no ProtoG (relativo a ξ). 

Fixa 

t+ = n∗n/80. 
Usado no ProtoG, considerada a 

parte inteira, em segundos. 

Quadro 4.4: Configuração Usada no Quarto Experimento 

A Tabela 4.7 apresenta a média e o desvio padrão dos EPSs obtidos nas execuções 

dos algoritmos ProtoG, SAK e AMB para as quinze instâncias adotadas neste experimento.  

Apresentam-se, também, as estatísticas de Kruskal-Wallis e os p-valores associados para os 

testes de hipóteses de igualdade entre os EPSs obtidos por esses algoritmos para as quinze 

instâncias, quando comparados ProtoG versus SAK e ProtoG versus AMB. Nas colunas 

denominadas “p-valor”, encontram-se destacados os resultados que permitiram rejeitar as 

referidas hipóteses a um nível de significância de 5%, e nas colunas denominadas “média”, 

destacaram-se: em cinza-claro, os menores EPSs médios, comparando-se ProtoG a cada um 
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dos dois algoritmos SAK e AMB; e, em cinza-escuro, os EPSs médios referentes ao ProtoG, 

que se encontravam menores que os dois outros referentes a SAK e AMB. 

Tabela 4.7. Média e Desvio Padrão dos EPSs, Estatística Kruskal-Wallis e p-Valor para o 
Teste de Hipótese de Igualdade entre os EPSs Obtidos pelos Algoritmos 

EPS em ProtoG EPS em SAK EPS em AMB ProtoG x SAK ProtoG x AMB 

Instância Média 
(%) 

Desvio 
Padrão 

(%) 

Média 
(%) 

Desvio 
Padrão 

(%) 

Média 
(%) 

Desvio 
Padrão 

(%) 

Kruskal-
Wallis 

p-valor 
Kruskal-
Wallis 

p-valor 

rat195 0,30 0,08 1,07 0,37 1,03 0,10 14,43 0,000 14,44 0,000
d198 0,21 0,12 0,17 0,07 0,82 0,12 0,41 0,519 14,30 0,000
kroA200 0,03 0,06 0,60 0,16 0,84 0,06 14,91 0,000 14,93 0,000
kroB200 0,02 0,05 0,41 0,25 2,65 0,23 14,45 0,000 14,45 0,000
ts225 0,00 0,00 0,30 0,12 0,07 0,11 16,31 0,000 3,33 0,068
tsp225 0,69 0,66 1,41 0,36 1,98 0,28 6,23 0,013 12,11 0,000
pr226 0,00 0,00 0,20 0,15 0,65 0,20 16,35 0,000 16,31 0,000
gil262 0,45 0,31 0,47 0,14 1,53 0,22 0,70 0,404 14,32 0,000
pr264 0,00 0,00 0,10 0,18 1,16 0,28 7,85 0,005 16,31 0,000
a280 0,15 0,19 0,43 0,15 1,11 0,23 8,35 0,004 14,44 0,000
pr299 0,10 0,11 0,43 0,12 1,43 0,24 13,78 0,000 14,34 0,000
lin318 0,44 0,27 1,02 0,32 3,20 0,56 10,08 0,002 14,29 0,000
linhp318 2,18 0,39 2,85 0,26 5,68 0,29 11,57 0,001 14,29 0,000
rd400 1,41 0,36 1,65 0,22 2,69 0,20 3,72 0,054 14,29 0,000
fl417 0,04 0,04 0,21 0,06 1,26 0,10 14,45 0,000 14,45 0,000

 

A partir da Tabela 4.7 e do Gráfico 4.9, observa-se que o ProtoG obteve menores EPSs 

médios que os algoritmos SAK e AMB para quatorze das quinze instâncias consideradas. 

Quanto à avaliação da performance dos algoritmos em termos de diferença significativa entre 

os EPSs, realizada através do teste de hipótese, verifica-se que, das quinze instâncias, a 

diferença significativa (ao nível de 5%) foi favorável ao ProtoG para doze instâncias, quando 

comparado com o SAK, e para quatorze instâncias quando comparado ao AMB. 
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Gráfico 4.9. EPS Médio Obtido na Solução do PCV – Instâncias de Porte Médio 
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Além disso, consideram-se muito importantes os resultados obtidos pelo ProtoG em 

termos de percentual de soluções ótimas alcançadas quando, comparados aos resultados 

obtidos pelo SAK, apesar de esse não ter sido o enfoque dado à avaliação da performance 

neste caso. Enquanto que o ProtoG conseguiu atingir pelo menos uma solução ótima em nove 

instâncias – kroA200 (70%), kroB200 (40%), ts225 (100%), tsp225 (10%), pr226 (100%), pr264 

(100%), a280 (40%), pr299 (30%), fl417 (30%) –, o algoritmo SAK só conseguiu esse resultado 

em uma instância – pr262 (40%) –, dentre as quinze consideradas. 

4.3.2. ProtoG versus SAK 

Para este experimento, considera-se apenas a avaliação da performance do ProtoG 

relativa à do SAK por terem apresentado resultados um pouco mais competitivos. Para isso, 

foram realizadas dez execuções para cada um dos algoritmos ProtoG e SAK aplicados às nove 

instâncias encontradas na TSPLIB, de tamanhos menores que 1000 cidades e tomadas com 

tamanhos subseqüentes aos tamanhos das quarenta instâncias já apresentadas. Neste caso, 

foram realizadas, ao todo, 180 execuções, sob as mesmas condições já discutidas. 

Configuração Parâmetro = Valor Utilizado Observações 

q = 60. 
Não varia com o tamanho da 

instância; 

Usado no ProtoG. 

m+ = 10%n. Usado no ProtoG. 

Cadeias de PGM = AGMK; AGMP; 
OperonBA1; OperonBA2; 

OperonBA_ACP; OperonAA_ACP; 
OperonC; Cromo1; Cromo2; Cromo3. 

Para cada iteração do ProtoG, uma 
fonte é selecionada com 

probabilidade 1/10. 

v = 1; 5. 

Um valor é selecionado com 
probabilidade 1/2 (na iteração); 

Usado em OperonBA, 
OperonBA_ACP e OperonC. 

s = 14. Usado em OperonAA_ACP e 
OperonC. 

d = 6. Usado em OperonC. 

ξ = 4 (por mil). Usado no ProtoG. 

r = 500. Usado no ProtoG (relativo a ξ). 

τ = 40%. Usado no ProtoG (relativo a ξ). 

Fixa 

t+ = n∗n/80. 
Usado no ProtoG, considerada a 

parte inteira, em segundos. 

Quadro 4.5: Configuração Usada no Quinto Experimento 

Da mesma forma que no experimento anterior, a configuração utilizada foi baseada nos 

resultados obtidos em um pequeno número de execuções realizadas previamente para 



 

 

 

94 

algumas das nove instâncias adotadas. Neste caso, adotaram-se um tamanho de população 

fixo e alterações em alguns parâmetros relativos ao uso do CVMF. A configuração adotada 

encontra-se resumida no Quadro 4.5. 

A Tabela 4.8 apresenta a média e o desvio padrão dos EPSs obtidos nas execuções 

dos algoritmos ProtoG e SAK para as nove instâncias adotadas neste experimento.  

Apresentam-se, também, a estatística de Kruskal-Wallis e o p-valor associado para o teste de 

hipótese de igualdade entre os EPSs obtidos por ProtoG e SAK para as nove instâncias. Na 

coluna denominada “p-valor”, encontram-se destacados os resultados que permitiram rejeitar a 

referida hipótese a um nível de significância de 5% e, nas colunas denominadas “média”, 

destacaram-se: em cinza-claro, o menor EPS médio quando a diferença entre os EPSs não foi 

significativa, comparando-se ProtoG e SAK; e, em cinza-escuro, o menor EPS médio quando 

essa diferença foi significativa, comparando-se esses dois algoritmos. 

A partir da Tabela 4.8 e do Gráfico 4.10, observa-se que o ProtoG obteve menores 

EPSs médios que o SAK para oito das nove instâncias consideradas. Através dos testes de 

hipóteses de diferença entre os EPSs obtidos pelos dois algoritmos, ao nível de significância 

de 5%, conclui-se que a performance do ProtoG foi melhor em quatro instâncias, e a do SAK, 

em uma instância das nove consideradas. Esses resultados, apesar de favoráveis ao ProtoG, 

mostram uma certa fragilidade na performance do mesmo, comparada à do algoritmo SAK. 

Por exemplo, para as instâncias d493, d657, u724, e rat783, para as quais o ProtoG obteve 

EPSs médios menores, o SAK apresentou desvios padrões menores, mostrando que os 

resultados do SAK são mais estáveis em termos de proximidade ao EPS médio. Isso deve ter 

ocorrido devido à falta de ajuste de algum(ns) parâmetro(s) do ProtoG, mostrando que se faz 

necessário um ajuste, na sua configuração, para instâncias de porte médio. 

Tabela 4.8. Média e Desvio Padrão dos EPSs e Estatísticas para a Análise de 
Inferência: ProtoG x SAK – Instâncias de Porte Médio 

EPS em ProtoG EPS em SAK ProtoG x SAK 

Instância Média 
(%) 

Desvio 
Padrão 

(%) 

Média 
(%) 

Desvio 
Padrão 

(%) 

Kruskal-
Wallis 

p-valor 

pr439 0,27 0,10 0,76 0,20 14,31 0,000 
pcb442 1,50 0,22 1,27 0,19 4,81 0,028 
d493 1,18 0,34 1,31 0,23 0,57 0,450 
u574 1,42 0,36 1,81 0,22 6,61 0,010 
rat575 2,31 0,27 2,80 0,31 8,94 0,003 
p654 0,01 0,01 0,21 0,05 14,68 0,000 
d657 1,74 0,23 1,82 0,17 0,52 0,472 
u724 2,31 0,29 2,42 0,16 0,82 0,364 
rat783 3,31 0,24 3,46 0,23 2,06 0,151 

 

Conclui-se, portanto, que o ProtoG ainda se encontra com melhor performance do que 

o SAK. No entanto, diante da não rejeição da hipótese para as quatro instâncias citadas acima 
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e do que foi exposto, propõe-se reduzir o tamanho máximo da cadeia de PGM para as 

instâncias maiores, visto que esse tamanho pode ter se tornado excessivo neste experimento. 
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Gráfico 4.10. EPS Médio Obtido na Solução do PCV – Instâncias de Porte Médio 

Apesar desses resultados um tanto desfavoráveis, o ProtoG ainda conseguiu encontrar 

a solução ótima para a instância p654 em  seis das dez execuções realizadas para essa 

instância (Gráfico 4.11), enquanto que o SAK não conseguiu esse resultado em nenhuma 

execução, considerando as nove instâncias apresentadas neste experimento. 

 
Gráfico 4.11. Solução Ótima Obtida pelo ProtoG para a Instância p654 
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4.4. AVALIAÇÃO DOS ALGORITMOS: INSTÂNCIAS GRANDES 

Este experimento foi realizado a fim de avaliar a performance do ProtoG, dada a 

configuração proposta, comparada à performance do SAK, frente a instâncias grandes – 

maiores que 1000 cidades. Sabe-se que o esforço computacional aumenta muito com o 

tamanho da instância. Diante disso, o tempo computacional necessário à execução deste 

experimento cresceu muito em relação aos demais apresentados. Foram realizadas dez 

execuções para cada um dos algoritmos ProtoG e SAK aplicados às doze instâncias 

encontradas na TSPLIB para o PCV euclidiano, tomadas seqüencialmente, com tamanhos 

maiores que 1000 cidades. Para realizar essas 240 execuções, foram necessárias, 

aproximadamente, 1.454 horas (≅ 2 meses) de processamento, visto que, em nenhuma das 

execuções realizadas pelos dois algoritmos, a solução ótima foi alcançada, prevalecendo o 

critério de parada em função do tempo limite para a execução do ProtoG proposto. 

Configuração Parâmetro = Valor Utilizado Observações 

q = 40. 
Não varia com o tamanho da 

instância; 

Usado no ProtoG. 

m+ = 2,5%n. Usado no ProtoG. 

Cadeias de PGM = AGMK; AGMP; 
OperonBA1; OperonBA2; 

OperonBA_ACP; OperonAA_ACP; 
OperonC; Cromo1; Cromo2; Cromo3. 

Para cada iteração do ProtoG, uma 
fonte é selecionada com 

probabilidade 1/10. 

v = 1; 5. 

Um valor é selecionado com 
probabilidade 1/2 (na iteração); 

Usado em OperonBA, 
OperonBA_ACP e OperonC. 

s = 14. Usado em OperonAA_ACP e 
OperonC. 

d = 6. Usado em OperonC. 

ξ = 2 (por mil). Usado no ProtoG. 

r = 500. Usado no ProtoG (relativo a ξ). 

τ = 40%. Usado no ProtoG (relativo a ξ). 

Fixa 

t+ = n∗n/80. 
Usado no ProtoG, considerada a 

parte inteira, em segundos. 

Quadro 4.6: Configuração Usada no Sexto Experimento 

A configuração utilizada neste experimento seguiu a proposta utilizada no experimento 

anterior quanto à fixação do tamanho da população, assim como a proposta sugerida ao final 

do referido experimento, quanto ao tamanho da cadeia de PGM. Ou seja, decidiu-se reduzir o 

tamanho da cadeia, visto que, para a instância pr1002, por exemplo, seriam construídas 

cadeias com tamanho máximo 100 (10%n), o que poderia ser improdutivo para o ProtoG. Com 
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relação ao CVMF, manteve-se a proposta de redução que vinha sendo adotada a cada novo 

experimento. Essa proposta foi baseada, simplesmente, em suposições feitas a partir da 

experiência adquirida no decorrer da pesquisa, ou seja, não foi baseada em testes prévios, 

devido ao tempo exigido para tal ser muito elevado. Com isso, foi adotada a configuração 

apresentada no Quadro 4.6. 

A avaliação realizada neste experimento também foi baseada nos EPSs, observados 

nas execuções dos dois algoritmos ProtoG e SAK. A Tabela 4.9 apresenta, para cada uma das 

doze instâncias: a média e o desvio padrão dos EPSs obtidos nessas execuções; e a 

estatística de Kruskal-Wallis e o p-valor associados ao teste de hipótese de igualdade entre os 

EPSs obtidos por esses algoritmos. Da mesma forma que no experimento anterior, na coluna 

denominada “p-valor”, encontram-se destacados os resultados que permitiram rejeitar a 

referida hipótese a um nível de significância de 5% e, nas colunas denominadas “média”, 

destacaram-se: em cinza-claro, o menor EPS médio quando a diferença entre os EPSs não foi 

significativa, comparando-se ProtoG e SAK; e, em cinza-escuro, o menor EPS médio quando 

essa diferença foi significativa, comparando-se esses dois algoritmos. 

Tabela 4.9. Média e Desvio Padrão dos EPSs e Estatísticas para a Análise de 
Inferência: ProtoG x SAK – Instâncias Grandes 

EPS em ProtoG EPS em SAK ProtoG x SAK 

Instância Média 
(%) 

Desvio 
Padrão 

(%) 

Média 
(%) 

Desvio 
Padrão 

(%) 

Kruskal-
Wallis 

p-valor 

pr1002 2,28 0,16 2,53 0,17 6,61 0,010 
u1060 1,77 0,12 2,43 0,21 14,29 0,000 
Vm1084 1,56 0,16 2,64 0,27 14,29 0,000 
pcb1173 3,52 0,15 4,07 0,29 11,06 0,001 
d1291 1,92 0,39 3,71 0,47 14,29 0,000 
Rl1304 2,63 0,22 3,23 0,38 13,17 0,000 
Rl1323 2,12 0,28 3,48 0,29 14,29 0,000 
nrw1379 2,66 0,18 4,12 0,25 14,30 0,000 
fl1400 0,87 0,17 0,88 0,26 0,01 0,940 
u1432 3,45 0,27 3,23 0,17 2,77 0,096 
fl1577 1,59 0,47 1,48 0,49 0,14 0,706 
d1655 2,61 0,27 4,66 0,24 14,29 0,000 

 

Os resultados da Tabela 4.9 e do Gráfico 4.12 permitem observar que o ProtoG obteve 

menores EPSs médios que o SAK para dez das doze instâncias consideradas. Através da 

análise de inferência, ou seja, a partir dos testes de hipóteses de diferença entre os EPSs 

obtidos pelos dois algoritmos, ao nível de significância de 5%, conclui-se que há evidências de 

que a performance do ProtoG foi melhor em nove instâncias dentre as doze consideradas. 
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Gráfico 4.12. EPS Médio Obtido na Solução do PCV – Instâncias Grandes 

Observa-se, também, que esses resultados foram bem mais favoráveis ao ProtoG do 

que o foram no experimento anterior. A simples comparação entre os gráficos 4.10 e 4.12 

reforça esse fato. Acredita-se que esses resultados tenham sido obtidos devido à mudança na 

configuração relativa ao tamanho máximo da cadeia de PGM. 

Com isso, conclui-se que o ProtoG obteve melhor performance do que o SAK também 

para instâncias grandes. 

A avaliação de performance de algoritmos com base em estatísticas não paramétricas, 

a exemplo da que foi realizada para os três últimos experimentos, é útil quando as suposições 

básicas, geralmente exigidas para o ajuste de modelos paramétricos, não podem ser 

garantidas. Esse tem sido o tipo de análise utilizado na literatura para a avaliação de 

algoritmos, em substituição ao tradicional teste paramétrico t de Student, cuja suposição 

básica é a normalidade (Distribuição Gaussiana) dos dados. Em geral, visto que o número de 

execuções do algoritmo é pequeno, essa suposição não pode ser garantida.  

A fim de observar a trajetória realizada pelo ProtoG durante o tempo de execução do 

mesmo, apresentam-se os gráficos 4.13 e 4.14 com o custo da solução (fitness) verificado a 

cada melhora durante o processamento do ProtoG para as instância fl1400 e d1655, 

respectivamente, segundo o tempo de execução (em segundos). Nesses gráficos, visualizam-

se, também: os tempos em que houve mudança nas estruturas de clusters utilizadas na 

construção de cadeias de PGM, através do OperonAA_ACP e OperonC (marca ■ no gráfico); e 

o custo da solução ótima, indicado pela linha tracejada. 
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Gráfico 4.13. Custo da Solução a cada Melhora Obtida no ProtoG – Instância fl1400 
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Gráfico 4.14. Custo da Solução a cada Melhora Obtida no ProtoG – Instância d1655 
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Observam-se, nesses gráficos, melhoras no custo da solução bem próxima ao limite de 

tempo concedido para a execução do ProtoG. Ou seja, o aumento no tempo limite poderia 

provocar mais melhoras, fazendo com que a solução encontrada se situasse mais próximo, ou, 

até mesmo, atingisse a solução ótima. Supõe-se, com isso, que o ProtoG ainda tem potencial 

a ser explorado. Além disso, observam-se algumas quedas mais ou menos acentuadas num 

certo tempo após cada mudança na estrutura de clusters. Esse fato foi observado, também, 

para outras instâncias. Com isso, supõe-se que as cadeias construídas com base em clusters 

e ACP promovam melhoras acentuadas a cada mudança de estrutura. Diante disso, propõe-se 

que essa mudança seja mais bem estudada futuramente. 
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5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS DE ESTUDOS 
 

5.1. CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

No presente trabalho, objetiva-se utilizar a metodologia estatística para o 

aperfeiçoamento de algoritmos transgenéticos, assim como para a avaliação da performance 

de algoritmos. 

Propõem-se cinco novos algoritmos para a construção de cadeias de PGM a serem 

utilizadas pelo algoritmo transgenético denominado ProtoG. Esses algoritmos são baseados 

numa heurística denominada Operon – baseada na metodologia estatística e em busca 

adaptativa. Além disso, propõe-se uma nova estratégia para a renovação de populações que 

pode ser utilizada em algoritmos evolucionários, visando à diversificação da busca no espaço 

de soluções. O estudo foi desenvolvido com base na aplicação do ProtoG ao Problema do 

Caixeiro Viajante Euclidiano.  

Com relação à avaliação da performance de algoritmos, propõe-se a utilização de três 

técnicas, baseadas na metodologia estatística, apropriadas a essa avaliação, sob três medidas 

distintas: i) a probabilidade de obtenção da solução ótima; ii) a probabilidade de que o tempo 

de máquina necessário para a obtenção da solução ótima ultrapasse um determinado tempo t ; 

iii) o EPS calculado pela percentagem em que a solução encontrada excede a solução ótima 

disponível na literatura. 

Para cumprir os objetivos, foram realizados seis experimentos envolvendo sessenta e 

uma instâncias do PCV euclidiano encontradas na TSPLIB, com tamanhos de até 1.655 

cidades, com execuções do ProtoG e de outros três algoritmos da literatura – SAK, AMB e 

AMKS –, num total de 15.120 execuções. 

O primeiro experimento foi realizado para permitir o ajuste de dois parâmetros 

envolvidos no ProtoG: o tamanho da população e o tamanho da cadeia de PGM. Para isso, 

utilizou-se o modelo logístico em que a variável resposta era a probabilidade de obtenção da 

solução ótima para uma instância do PCV diante da execução do ProtoG. A avaliação da 

performance, neste caso, envolveu nove configurações distintas do ProtoG, considerando três 

níveis para o tamanho da população – 25%n, 50%n e 100%n – e três níveis para o tamanho 

máximo da PGM – 5%n, 10%n e 20%n –, onde n é o tamanho da instância em teste. Para 

esse experimento, foram utilizadas vinte e cinco instâncias (denominadas instâncias teste). 

A conclusão obtida para o ajuste desses dois parâmetros baseou-se nas análises de 

inferência e descritiva, a partir dos resultados obtidos com esse primeiro experimento. Com 

base na análise de inferência, constata-se que, para sete instâncias, há evidências de que o 
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tamanho da população tem influência sobre a probabilidade de obtenção da solução ótima, no 

sentido em que, quanto maior é o nível utilizado, maior é essa probabilidade. E, para oito 

instâncias, constata-se que há evidências de que o aumento do tamanho da PGM produz esse 

mesmo efeito. No entanto, para treze instâncias, a hipótese de adequação do modelo logístico 

é rejeitada ao nível de significância adotado na pesquisa (5%) e, recorrendo-se à análise 

descritiva, observa-se que isso ocorreu, principalmente, devido à não uniformidade no aumento 

da referida probabilidade (estimada) em relação ao tamanho da cadeia de PGM, conforme 

requer o modelo logístico. Ou seja, para grande parte dessas treze instâncias, a utilização dos 

níveis 10%n e 20%n provoca uma certa estabilidade ou queda nessa estimativa. Diante disso, 

propõe-se fixar o tamanho da cadeia de PGM no nível intermediário de 10%n. 

Para o outro parâmetro ajustado nesse experimento – o tamanho da população –, 

realiza-se conclusão equivalente, com base na análise de inferência. No entanto, a partir da 

análise descritiva dos resultados para os treze modelos com problemas na adequação, 

observa-se que o percentual de soluções ótimas (probabilidade estimada) se eleva com o 

aumento do tamanho da população. A partir dessa observação, propõe-se fixar o tamanho da 

população em 50%n, ou seja, mantê-la num nível intermediário, evitando que populações 

grandes sejam utilizadas para instâncias maiores, ocupando, assim, grande parte da memória 

da máquina e, para compensar, adota-se uma nova estratégia para renovação da população, 

útil em algoritmos evolucionários, permitindo, assim, que novos indivíduos sejam admitidos 

sem que seja necessário um aumento da população. Essa estratégia é baseada no uso de um 

coeficiente simples utilizado na estatística, para medir a variabilidade em termos relativos de 

uma certa variável. Ou seja, propõe-se utilizar, no ProtoG, um limite mínimo para o coeficiente 

de variação da fitness da população (CVMF) para indicar a renovação de uma parte da 

população, para a qual esse coeficiente é medido e testado a cada número fixado de iterações. 

O segundo experimento foi realizado para permitir o ajuste de outros dois parâmetros 

para o ProtoG, a saber: fontes para a construção de cadeias de PGM e o CVMF proposto no 

primeiro experimento. Utiliza-se, também, o modelo logístico em que a variável resposta é 

dada pela probabilidade de obtenção da solução ótima para uma instância do PCV diante da 

execução do ProtoG. Neste caso, a avaliação da performance é realizada para seis 

configurações distintas do ProtoG, considerando-se dois níveis para as fontes de construção 

das cadeias de PGM – cadeias baseadas em AGM e cadeias baseadas em Operon – e três 

níveis para o CVMF utilizado como indicador de renovação de 80% da população (verificação 

feita a cada 100 iterações) – “não utiliza”, 8 por mil e 12 por mil. Nesse caso, foram utilizadas 

as mesmas vinte e cinco instâncias teste. 

Conclui-se, a respeito do CVMF, que seu uso é muito importante na busca de soluções 

para o PCV no grupo de instâncias teste. Essa conclusão é imediata, visto que a análise 

descritiva realizada com base no percentual de soluções ótimas obtidas aponta isso, e, a partir 
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da análise de inferência, constata-se que, para oito dos dez modelos logísticos considerados 

adequados, há evidências de que o uso do CVMF tem efeito sobre a probabilidade de 

obtenção da solução ótima do PCV para as respectivas instâncias. Esse efeito é verificado no 

sentido de que, quanto maior é o nível utilizado para o CVMF, maior a probabilidade de 

obtenção da solução ótima. Diante disso, propõe-se utilizar, para esse grupo de instâncias, o 

último nível adotado no experimento: 12 por mil. 

As conclusões a respeito do uso das fontes para a construção de cadeias de PGM – 

ProtoG com operons versus ProtoG com AGMs – são obtidas, principalmente, com base na 

análise descritiva, visto que, na análise de inferência, dentre os dez modelos considerados 

adequados, apenas três apresentam evidência no efeito da utilização dessas fontes sobre a 

probabilidade de obtenção da solução ótima. Esse efeito é verificado em favor do ProtoG com 

operons. Assim, a partir da análise descritiva, mostra-se que o ProtoG com operons apresenta 

melhor desempenho do que o ProtoG com AGMs, quando se analisa a busca pela solução 

ótima (em termos percentuais), no entanto ocorre o inverso quando a análise é feita com o 

tempo de execução verificado até que a solução ótima seja atingida. O processo dinâmico de 

construção das cadeias baseadas em operons deve ter provocado tal situação, diante da 

necessidade de um tempo computacional maior requerido para isso, comparado ao tempo de 

processamento relativo à construção de cadeias baseadas em AGMs – realizado de forma 

estática, a partir de leitura das AGMs armazenadas em disco. 

Conclui-se que o ProtoG com operons obtém melhores resultados na busca da solução 

ótima, por dois motivos: i) devido à característica de diversificação de suas cadeias, que, 

apesar de um pouco custosas em termos de tempo, são processadas dentro de um espaço de 

busca “inteligente” – espaço considerado como de intensificação da busca; ii) devido à 

utilização da AA e da ACP pelos construtores de cadeias OperonAA_ACP e OperonC que 

direcionam a busca dentro de clusters e entre clusters, no sentido da ocorrência da maior 

variabilidade considerando os pontos (cidades) no plano euclidiano. 

As boas características dos operons, aliadas às da AGM, a qual determina um limite 

inferior para o PCV, motivaram o lançamento da proposta de utilização dessas duas fontes 

para a construção de cadeias de PGM. 

Com base na análise dos dois primeiros experimentos, conclui-se que, para o conjunto 

de instâncias teste, a performance do ProtoG – avaliada com base na probabilidade de 

obtenção da solução ótima – é muito sensível aos quatro parâmetros analisados: tamanho da 

população, tamanho da PGM, fontes para construção de cadeias de PGM e CVMF usado 

como indicador de renovação da população. 

Após o ajuste desses quatro parâmetros, realizou-se o terceiro experimento com o 

objetivo de avaliar a performance do ProtoG, dada a configuração proposta, comparado à de 
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três algoritmos da literatura – SAK, AMB e AMKS – para o grupo de instâncias teste. Neste 

caso, a avaliação da performance dos algoritmos é realizada com base na Análise de 

Sobrevivência, que envolve a probabilidade de que o tempo de máquina necessário para a 

obtenção da solução ótima, através de um algoritmo, ultrapasse um determinado tempo t, ou 

seja, a função de sobrevivência. Discute-se que, para t fixo, a performance de um algoritmo é 

tanto melhor quanto menor é essa função (probabilidade). 

Baseado nos testes de hipóteses referentes às 75 funções de sobrevivência envolvendo 

as combinações entre o ProtoG e cada um dos outros três algoritmos para as vinte e cinco 

instâncias teste, conclui-se que há evidências de que o ProtoG apresenta melhor performance 

em 73 delas, tornando clara a superioridade do ProtoG, dada a configuração ajustada, frente a 

esses três algoritmos, considerando o grupo de instâncias teste. 

Nos três primeiros experimentos, a avaliação da performance dos algoritmos é 

realizada com base em probabilidades referentes à obtenção da solução ótima. No entanto, 

com o aumento do tamanho das instâncias a serem testadas, as soluções ótimas tornam-se 

cada vez mais escassas. Devido a isso, para os três últimos experimentos, a avaliação da 

performance dos algoritmos é realizada com base nos EPSs – Erros Percentuais das Soluções 

(obtidos entre a solução encontrada e a solução ótima informada na TSPLIB) – observados 

com as execuções dos algoritmos. 

Para o quarto experimento, avalia-se a performance do ProtoG comparada às 

performances dos algoritmos SAK e AMB. Para as execuções, algumas alterações foram feitas 

na configuração do ProtoG, sendo a principal delas a redução no tamanho da população. A 

análise descritiva mostra que o ProtoG obtém EPSs médios inferiores aos outros dois 

algoritmos em quatorze das quinze instâncias observadas e, a partir da análise de inferência, 

conclui-se que há evidências de que o ProtoG é melhor que o SAK em doze instâncias e 

melhor que o AMB em quatorze instâncias, considerando as quinze instâncias testadas. 

Para o quinto experimento, considera-se apenas a avaliação da performance do ProtoG 

relativa à do SAK. Nesse caso, nas execuções do ProtoG, o tamanho da população 

permaneceu fixo em 60 indivíduos. A análise descritiva mostra que o ProtoG obtém menores 

EPSs médios que o SAK em oito das nove instâncias testadas e, com base na análise de 

inferência, conclui-se que, dentre essas nove instâncias, há evidências de que: a performance 

do ProtoG é melhor em quatro instâncias; a do SAK é melhor em uma instância; e, nas outras 

quatro instâncias, não há diferença significativa nos EPSs. 

O sexto e último experimento foi realizado para avaliar a performance de instâncias 

com tamanhos maiores que 1.000 cidades. Avalia-se a performance do ProtoG versus SAK 

para as doze instâncias tomadas seqüencialmente, a partir desse tamanho. Nas execuções do 

ProtoG, o tamanho máximo da cadeia foi reduzido de 10%n para 2,5%n (com n = tamanho da 
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instância). Conclui-se, através da análise de inferência, que, dentre as doze instâncias, o 

ProtoG obtém melhor performance em nove instâncias. 

Ao todo, ou seja, para as sessenta e uma instâncias adotadas nos quatro últimos 

experimentos – utilizados para a avaliação da performance do ProtoG relativa à performance 

dos algoritmos considerados em cada experimento –, conclui-se que há evidências de que o 

ProtoG é superior a esses algoritmos em quarenta e sete instâncias. 

Além disso, para as trinta e seis instâncias consideradas nos últimos três experimentos, 

para as quais a avaliação da performance dos algoritmos é realizada através dos EPSs, 

observa-se que o ProtoG obtém EPSs médios menores que 1% em quase metade (dezessete) 

das instâncias, atingindo a maior média para a instância pcb1173 com 3,52%. Logo, o ProtoG 

pode ser considerado um algoritmo competitivo para solucionar o Problema do Caixeiro 

Viajante, visto que não é raro serem reportados, na literatura, EPSs médios maiores que 10% 

para instâncias desse porte. 

Neste trabalho, a metodologia estatística é útil tanto na construção de cadeias de PGM 

– de fundamental importância nos algoritmos transgenéticos, especificamente no ProtoG – 

quanto na adoção de uma nova estratégia de renovação da população, que pode ser usada 

em outros algoritmos evolucionários. 

Considera-se que algumas características inerentes aos construtores das cadeias de 

PGM tenham sido fundamentais para a boa performance do ProtoG, quais sejam: i) a forma 

dinâmica de construção dos operons (associada à diversificação da busca) num espaço 

planejado para prover boa qualidade às cadeias a serem inseridas nos cromossomos 

(associado à intensificação da busca); ii) o direcionamento da busca apontado pelos 

construtores OperonAA_ACP e OperonC numa direção que permite guiar a busca dentro de 

clusters e entre clusters orientada pela primeira componente principal, considerando as 

cidades em um plano euclidiano; iii) o fato de a AGM determinar um limite inferior para o PCV, 

promovendo a boa qualidade das cadeias construídas através da AGM; iv) a utilização de 

cadeias construídas a partir dos primeiros indivíduos classificados segundo a fitness, 

permitindo a realimentação do processo, ou seja, permitindo que a combinação dessas boas 

características possam apontar cadeias de boa qualidade. 

Além disso, a utilização da metodologia estatística permite realizar avaliações das 

performances de algoritmos sob aspectos ainda não abordados na literatura, tais como a 

Regressão Logística e a Análise de Sobrevivência. 

Algumas vantagens podem ser apontadas com a adoção da Regressão Logística na 

avaliação da performance de algoritmos utilizados para a solução de um problema: i) a 

possibilidade de cálculo de estimativas da probabilidade de obtenção da solução ótima a 

respeito de níveis (dos parâmetros do algoritmo) não utilizados nas execuções realizadas no 
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experimento; ii) a determinação da tendência de variação dessa probabilidade; iii) a inferência 

da performance do algoritmo relativamente às configurações adotadas; e iv) a quantificação do 

ganho (ou perda) obtido com a adoção de uma proposta de alteração no algoritmo. 

A Análise de Sobrevivência assume mais uma vantagem na avaliação de algoritmos: o 

tempo de execução do algoritmo é levado em consideração na probabilidade de obtenção da 

solução ótima. Essa análise pode ser realizada de forma simples, como a apresentada neste 

trabalho, ou de forma mais sofisticada, a partir do ajuste de modelos. 

5.2. PERSPECTIVAS DE ESTUDOS NO FUTURO 

Além do que foi estudado neste trabalho, considera-se que há muito a ser pesquisado 

com relação a este tema. Apresentam-se, portanto, algumas sugestões para estudos futuros: 

o A estratégia de renovação da população adotada neste trabalho pode ser utilizada 

em outros algoritmos evolucionários a fim de se avaliar a performance desses 

algoritmos baseados nessa estratégia. Esse estudo pode levar em conta o ajuste 

dos parâmetros envolvidos no uso dessa estratégia sob alguns aspectos, como, 

por exemplo: permitir a redução do CVMF durante o processamento do algoritmo; 

estudar o nível ideal para esse CVMF, com base em algum valor fixo, como o 

tamanho da população, o tamanho da instância ou uma relação entre esses dois 

valores; ajustar o número de iterações para o teste do CVMF e o percentual de 

indivíduos que devem ser renovados; etc.; 

o Explorar as boas características apontadas para os construtores de cadeias de 

PGM estudadas, no sentido de oferecer mais tempo de processamento ou de 

implementar algoritmos paralelos, permitindo que o aumento do tamanho da 

população – que apresentou evidências de efeito sobre a probabilidade de 

obtenção da solução ótima para instâncias pequenas – possa ser aplicado às 

instâncias grandes. Esse estudo é viável visto que, para muitas instâncias, se 

observou que ocorria melhora na solução pouco tempo antes do final do 

processamento do ProtoG limitado pelo tempo máximo de execução fornecido; 

o Estudar as evidências dessas boas características apontadas de forma individual, 

ou seja, para cada construtor de cadeia proposto neste trabalho; 

o Realizar a avaliação da performance de algoritmos, adotando vários modelos e 

testes de hipóteses disponíveis na metodologia estatística, explorando, além dos 

que foram apresentados (com variações no planejamento do experimento), muitos 

outros possíveis, na busca de modelos bem ajustados, considerando a diversidade 

de comportamento das instâncias frente à aplicação dos algoritmos; 
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o A Análise de Sobrevivência estudada levou em conta a observação do tempo de 

processamento até que a solução ótima fosse alcançada. Essa iniciativa não 

permite que a performance de algoritmos, para instâncias grandes, seja avaliada 

dessa forma, devido à escassez ou mesmo falta de execuções que produzam esse 

resultado. Uma simples alteração no planejamento do experimento pode incentivar 

novos estudos: a observação do tempo de processamento até que um EPS mínimo 

especificado seja atingido. Dessa forma, é possível a avaliação da performance 

entre algoritmos aplicados às instâncias grandes a partir do teste de hipótese 

baseado na função de sobrevivência definida sob esse tempo.  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A. APLICAÇÃO DA ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS 

Exemplo A.1: A Tabela A.1 apresenta as junções obtidas com a execução, passo a 

passo, do algoritmo MLS (Quadro 3.2 – passos 6 a 12), para a instância eil76. A primeira 

coluna identifica o cluster Cj obtido em cada passo de repetição j. As duas colunas seguintes 

mostram os números que identificam os clusters (de 1 a 76 – cidades e de 77 a 150 - conjunto 

de cidades) agrupados no passo de repetição j. A terceira coluna apresenta o nível de junção 

obtido no passo de repetição j. E, finalmente, na quarta coluna, se encontram as diferenças 

entre os níveis de junção verificados em dois passos consecutivos (não calculadas durante a 

execução do algoritmo MLS) – destacam-se (em cor cinza) as células em que se encontram as 

maiores diferenças observadas dentro de cada quarto de parte dessa coluna (pontilhado). 

Tabela A.1. Algoritmo MLS executado passo a passo – eil76 

j k l wj wj - wj-1 

77 34 46 2,2361 - 

78 3 44 3,0000 0,7639 

79 75 76 3,0000 0,0000 

80 9 39 4,1231 1,1231 

81 27 52 4,1231 0,0000 

82 15 57 4,2426 0,1195 

83 41 42 4,2426 0,0000 

84 81 77 4,4721 0,2295 

85 29 45 4,4721 0,0000 

86 83 43 4,4721 0,0000 

87 60 70 4,4721 0,0000 

88 68 79 4,4721 0,0000 

89 7 35 5,0000 0,5279 

90 89 8 5,0000 0,0000 

91 90 84 5,0000 0,0000 

92 80 72 5,0000 0,0000 

93 92 58 5,0000 0,0000 

94 38 65 5,0000 0,0000 

95 62 73 5,0000 0,0000 

96 78 32 5,0990 0,0990 

97 6 88 5,0990 0,0000 

98 12 40 5,0990 0,0000 

99 33 95 5,0990 0,0000 

100 87 71 5,0990 0,0000 

101 1 99 5,3852 0,2861 

102 4 97 5,3852 0,0000 

103 102 67 5,3852 0,0000 
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(continuação) 
j k l wj wj - wj-1 
104 103 91 5,3852 0,0000 

105 104 26 5,6569 0,2717 

106 23 56 5,8310 0,1741 

107 93 10 6,0000 0,1690 

108 18 50 6,0000 0,0000 

109 20 100 6,0000 0,0000 

110 101 63 6,0828 0,0828 

111 110 16 6,0828 0,0000 

112 109 37 6,0828 0,0000 

113 21 47 6,3246 0,2418 

114 113 48 6,3246 0,0000 

115 111 28 6,4031 0,0786 

116 115 74 6,4031 0,0000 

117 105 85 6,4031 0,0000 

118 117 114 6,4031 0,0000 

119 118 36 6,4031 0,0000 

120 119 51 6,4031 0,0000 

121 120 17 6,4031 0,0000 

122 116 30 6,7082 0,3051 

123 122 86 6,7082 0,0000 

124 121 5 6,7082 0,0000 

125 124 98 6,7082 0,0000 

126 123 2 7,0000 0,2918 

127 125 53 7,0000 0,0000 

128 127 14 7,0000 0,0000 

129 107 94 7,0000 0,0000 

130 126 128 7,0711 0,0711 

131 130 13 7,0711 0,0000 

132 131 112 7,0711 0,0000 

133 129 11 7,0711 0,0000 

134 24 49 7,0711 0,0000 

135 132 69 7,2111 0,1400 

136 96 133 7,2111 0,0000 

137 135 19 7,2801 0,0690 

138 136 66 7,2801 0,0000 

139 138 108 7,6158 0,3357 

140 137 54 7,8102 0,1945 

141 140 139 8,0000 0,1898 

142 141 82 8,0623 0,0623 

143 142 22 8,0623 0,0000 

144 143 25 8,2462 0,1840 

145 144 64 9,0000 0,7538 

146 145 106 9,2195 0,2195 

147 146 134 9,2195 0,0000 

148 147 55 9,2195 0,0000 

149 148 61 10,0499 0,8303 

150 149 59 10,6301 0,5803 

151 150 31 13,4536 2,8235 
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APÊNDICE B. APLICAÇÕES DA ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS 

EXEMPLOS USANDO TRÊS CLUSTERS DA INSTÂNCIA EIL76 

Exemplo B.1: Seja X uma matriz 5x2 representando os 5 nós do subgrafo no ℜ
2, 

relativos aos pontos do cluster 10 do Gráfico 3.2A, para a instância eil76. Esses nós 

representam as cidades 9, 10, 39, 58, e 72, respectivamente às linhas da matriz X, dada por: 

X = [ 26 59      -> cidade  9 
      40 66      -> cidade 10 

      30 60      -> cidade 39 

      40 60      -> cidade 58 

      35 60 ]    -> cidade 72 

 

A matriz de variância-covariância amostral, considerando cada uma das colunas de X 

como uma variável, é dada por (Johnson e Wichern, 1982, p. 64): 

S = [ 38,2000   10,7500 
      10,7500    8,0000 ] 

 

Os autovalores e autovetores associados à matriz S são, respectivamente, dados por 

(Boldrini et al., 1986, p. 184): 

λ = [ 41,6357   4,5643 ] 
 

Q = [ -0,9525    0,3044 
      -0,3044   -0,9525 ] 

 

As projeções de X sobre os eixos das componentes principais são dadas por A=X*Q 

(Haykin, 2001, p. 438): 

A = [ -42,7273  -48,2843      -> a cidade  9 deve ser a 5ª 
      -58,1938  -50,6900      -> a cidade 10 deve ser a 1ª 

      -46,8419  -48,0191      -> a cidade 39 deve ser a 4ª 

      -56,3672  -44,9748      -> a cidade 58 deve ser a 2ª 

      -51,6046  -46,4970 ]    -> a cidade 72 deve ser a 3ª 

 

A ordenação das projeções obtidas no eixo da primeira componente principal 

(ordenação da primeira coluna da matriz A) determina a ordem em que as cidades devem se 

posicionar para a composição de cadeias de PGM. Portanto, fazendo a correspondência entre 

as matrizes X e A, a ordenação das cidades deve ser: 10, 58, 72, 39 e 9, visto que o menor 

valor da primeira coluna da matriz A é –58,1938 (primeiro na ordenação – correspondendo à 

cidade 10), e assim, sucessivamente, o maior valor é –42,7273 (último na ordenação – 

correspondendo à cidade 9). 

Exemplo B.2: Seja X uma matriz 8x2 representando os 8 nós do subgrafo no ℜ
2, 

relativos aos pontos do cluster 1 do Gráfico 3.2A, para a instância eil76. Esses nós 
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representam as cidades 1, 16, 28, 33, 62, 63, 73, e 74, respectivamente às linhas da matriz X, 

dada por: 

X = [22 22      -> cidade  1 
     21 36      -> cidade 16 

     35 16      -> cidade 28 

     26 29      -> cidade 33 

     30 20      -> cidade 62 

     20 30      -> cidade 63 

     27 24      -> cidade 73 

     40 20 ]    -> cidade 74 

 

Da mesma forma que no exemplo 1, são obtidos os resultados a seguir: 

S = [ 49,9821  -34,3036 
     -34,3036   43,1250 ] 

 

Q = [ -0,7414   -0,6710    
       0,6710   -0,7414 ] 

 

λ = [ 81,0281   12,0791 ] 
 

A = [ -1,5490  -31,0741     -> a cidade  1 deve ser a 5ª 
       8,5867  -40,7832     -> a cidade 16 deve ser a 8ª 

     -15,2138  -35,3488     -> a cidade 28 deve ser a 2ª 

       0,1824  -38,9483     -> a cidade 33 deve ser a 6ª 

      -8,8226  -34,9594     -> a cidade 62 deve ser a 3ª 

       5,3020  -35,6635     -> a cidade 63 deve ser a 7ª 

      -3,9142  -35,9121     -> a cidade 73 deve ser a 4ª 

     -16,2369  -41,6697 ]   -> a cidade 74 deve ser a 1ª 

 

Portanto, fazendo a correspondência entre as matrizes X e A (ordenada pela primeira 

coluna), a ordenação das cidades deve ser: 74, 28, 62, 73, 1, 33, 63 e 16.  

Exemplo B.3: Seja X uma matriz 7x2 representando os 7 nós do subgrafo no ℜ
2, 

relativos aos pontos do cluster 6 do Gráfico 3.2B, para a instância eil76. Esses nós 

representam as cidades 7, 8, 27, 34, 35, 46 e 52, respectivamente às linhas da matriz X, dada 

por: 

X = [ 50 50      -> cidade  7 
      55 45      -> cidade  8 

      55 34      -> cidade 27 

      50 40      -> cidade 34 

      55 50      -> cidade 35 

      51 42      -> cidade 46 

      54 38 ]    -> cidade 52 

 

Da mesma forma que no exemplo 1, são obtidos os resultados a seguir: 

S = [ 5,8095   -2,5476 
     -2,5476   36,2381 ] 

 

λ = [ 36,4499   5,5977 ] 
 

Q = [ -0,0829  -0,9966 
       0,9966  -0,0829 ] 
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A = [ 45,6851  -53,9711     -> a cidade  7 deve ser a 7ª 
      40,2880  -58,5396     -> a cidade  8 deve ser a 5ª 

      29,3258  -57,6281     -> a cidade 27 deve ser a 1ª 

      35,7195  -53,1425     -> a cidade 34 deve ser a 3ª 

      45,2708  -58,9539     -> a cidade 35 deve ser a 6ª 

      37,6297  -54,3047     -> a cidade 46 deve ser a 4ª 

      33,3949  -56,9630 ]   -> a cidade 52 deve ser a 2ª 

 

Portanto, fazendo a correspondência entre as matrizes X e A (ordenada pela primeira 

coluna), a ordenação das cidades deve ser: 27, 52, 34, 46, 8, 35 e 7.  

EXEMPLOS PARA EXECUÇÃO DO OPERONBA_ACP NA INSTÂNCIA EIL76 

Exemplo B.4: Seja X uma matriz 6x2 representando os 6 nós do subgrafo no ℜ
2, 

relativos à cadeia apresentada na parte inferior do Gráfico 3.6A, para a instância eil76. Esses 

nós representam as cidades 57, 15, 37, 70, 20 e 60, respectivamente às linhas da matriz X, 

dada por: 

X = [ 65 27      -> cidade 57 
      62 24      -> cidade 15 

      60 15      -> cidade 37 

      66  8      -> cidade 70 

      66 14      -> cidade 20 

      64  4 ]    -> cidade 60 

 

Da mesma forma que no Exemplo B.1, são obtidos os resultados a seguir: 

S = [ 5,7667   -4,3333 
     -4,3333   79,0667 ] 

 

λ = [ 79,3220   5,5114 ] 
 

O cálculo da proporção da variância total explicada pela primeira componente principal 

é dado por (Johnson e Wichern, 1992, p. 359): 

λ1 / (λ1 + λ2 ) = 0,9350 
 

Como λ1 / (λ1 + λ2 ) > 0,9, a ordenação das cidades deve ser realizada. Os cálculos a 

seguir possibilitam essa ordenação: 

Q = [ -0,0588   -0,9983 
       0,9983   -0,0588 ] 

 

A = [ 23,1306  -66,475      -> a cidade 57 deve ser a 1ª 
      20,3122  -63,3041     -> a cidade 15 deve ser a 2ª 

      11,4454  -60,7783     -> a cidade 37 deve ser a 3ª 

       4,1047  -66,3562     -> a cidade 70 deve ser a 5ª 

      10,0943  -66,7091     -> a cidade 20 deve ser a 4ª 

       0,2292  -64,1245 ]   -> a cidade 60 deve ser a 6ª 

 

Portanto, fazendo a correspondência entre as matrizes X e A (ordenada pela primeira 

coluna), as cidades devem estar ordenadas na seqüência: 57, 15, 37, 20, 70 e 60. 



 

 

 

120 

Exemplo B.5: Seja X uma matriz 6x2 representando os 6 nós do subgrafo no ℜ
2, 

relativos à cadeia apresentada na parte superior do Gráfico 3.6A, para a instância eil76. Esses 

nós representam as cidades 32, 50, 25, 55, 18 e 24, respectivamente às linhas da matriz X, 

dada por: 

X = [ 22 53  
      15 56 

      17 64 

      10 70 

       9 56 

       7 43 ] 

 

Da mesma forma que no Exemplo B.4, são obtidos os resultados a seguir: 

S = [ 32,2667    7,8000 
       7,8000   86,4000 ] 

 

λ = [ 87,5015 31,1652 ] 
 

λ1 / (λ1 + λ2) = 0,7374 
 

Como λ1 / (λ1 + λ2) < 0,9, a ordenação das cidades não deve ser realizada. Portanto, a 

seqüência original é mantida, i.e.: 32, 50, 25, 55, 18 e 24. 

APÊNDICE C. APLICAÇÕES DA REGRESSÃO LOGÍSTICA 

Exemplo C.1: Seja a variável resposta yi igual ao número de execuções nas quais a 

solução ótima foi obtida, considerando mi execuções do algoritmo ProtoG, para i = 1, 2, …,9, 

ou seja, obtida para cada combinação entre os níveis das duas variáveis explicativas utilizadas 

como parâmetros nas execuções do algoritmo ProtoG para a instância eil51, a saber: tamanho 

da população com níveis n∗25%, n∗50% e n∗100%; e tamanho da PGM com níveis n∗5%, 

n∗10% e n∗20% (onde n = tamanho da instância). Considere os seguintes resultados obtidos 

num total de 270 execuções do ProtoG com trinta execuções para cada combinação entre os 

níveis dessas duas variáveis: 

y = [  6  7 14 15 13 18 22 18 23 ]’ 
 

m = [ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 ]’ 

 

A matriz X adequada ao ajuste do modelo logit(ΠΠΠΠ) = ββββX é: 

X = [ 1  25  5 
      1  25 10 

      1  25 20 

      1  50  5 

      1  50 10 

      1  50 20 

      1 100  5 

      1 100 10 

      1 100 20 ] 
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Acompanhando os passos do algoritmo para o método escore de Fisher (Item 3.6.1), 

tem-se: 

i) Obter as estimativas iniciais: 

ηηηη(0)
 = [ -1,3863 

        -1,1896 

        -0,1335 

         0,0000 

        -0,2683 

         0,4055 

         1,0116 

         0,4055 

         1,1896 ] 

ββββ(0)
 = [ -1,8624 

         0,0226 

         0,0469 ] 

 

ii) Fazer l = 1; 

iii) Calcular as estimativas de ηi e µi: 

ηηηη(1)
 = [ -1,0626 

        -0,8279 

        -0,3584 

        -0,4975 

        -0,2628 

         0,2067 

         0,6327 

         0,8674 

         1,3369 ] 

µµµµ(1)
 = [  7,7044  

         9,1229 

        12,3404 

        11,3438 

        13,0404 

        16,5446 

        19,5928 

        21,1261 

        23,7592 ] 

 

iv) Calcular a variável dependente ajustada zi e os pesos wi: 

z
(1)
 = [ -1,3603 

        -1,1623 

        -0,1299 

         0,0208 

        -0,2683 

         0,4028 

         0,9868 

         0,3671 

         1,1833 ] 

w
(1)
 = [ 5,7258 

        6,3487 

        7,2642 

        7,0544 

        7,3720 

        7,4205 

        6,7969 

        6,2490 

        4,9426 ] 

 

v) Calcular o vetor de estimativas para l = 1: 

ββββ(1)
 = [ -1,8005 

         0,0220 

         0,0464 ] 

 

vi) Fazer l = 2 e voltar ao Passo iii): 

iii) Calcular as estimativas de ηi e µi: 
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ηηηη(2)
 = [ -1,0172  

        -0,7850 

        -0,3207 

        -0,4661 

        -0,2339 

         0,2304 

         0,6362 

         0,8683 

         1,3326 ] 

µµµµ(2)
 = [  7,9673 

         9,3972 

        12,6151 

        11,5664 

        13,2537 

        16,7205 

        19,6166 

        21,1319 

        23,7383 ] 

 

iv) Calcular a variável dependente ajustada zi e os pesos wi: 

z
(2)
 = [ -1,3534  

       -1,1565  

       -0,1313  

        0,0171  

       -0,2682  

        0,4033  

        0,9872  

        0,3670  

        1,1836 ] 

w
(2)
 = [ 5,8514 

        6,4536 

        7,3104 

        7,1070 

        7,3983 

        7,4013 

        6,7896 

        6,2467 

        4,9547 ] 

 

v) Calcular o vetor de estimativas para l = 2: 

ββββ(2)
 = [ -1,8009 

         0,0220 

         0,0464 ] 

 

vi) Fazer l = 3 e voltar ao Passo iii): 

iii) Calcular as estimativas de ηi e µi: 

ηηηη(3)
 = [ -1,0175 

        -0,7853 

        -0,3208 

        -0,4663 

        -0,2341 

         0,2304 

         0,6361 

         0,8684 

        1,3328 ] 

µµµµ(3)
 = [  7,9654  

         9,3955 

        12,6141 

        11,5648 

        13,2524 

        16,7202 

        19,6164 

        21,1321 

        23,7391 ] 

 

iv) Calcular a variável dependente ajustada zi e os pesos wi: 

z(3) = [ -1,3534  
        -1,1565 

        -0,1313 

         0,0171 

        -0,2682 

         0,4033 

         0,9872 

         0,3669 

         1,1836 ] 

w(3)
 = [ 5,8505 

        6,4530 

        7,3103 

        7,1067 

        7,3982 

        7,4014 

        6,7896 

        6,2466 

        4,9543 ] 

 

v) Calcular o vetor de estimativas para l = 3: 
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ββββ(3)
 = [ -1,8009 

         0,0220 

         0,0464 ] 

 

vi) Como o erro relativo entre ββββ(3) e ββββ(2)
 é pequeno, o processo iterativo é 

interrompido e ββββ = ββββ(3). 

Assim, o modelo estimado é dado por: 

21 0463,00220,08009,1
ˆ1

ˆ
log)ˆlogit( xx

i

i
i ++−=









−
=

π

π
π . 

Os erros-padrão das estimativas dos parâmetros, )ˆ( jS β , j = 0, 1, 2, calculados através 

da raiz quadrada dos elementos da diagonal principal da matriz 1)'( −WXX , são dados por: 

0209,0)ˆ(;0043,0)ˆ(;3831,0)ˆ( 321 === βββ SSS . 

E os testes das hipóteses H0: βj = 0, j = 0, 1, 2 são realizados, respectivamente, a partir 

de: 

9,4
0209,0
0463,0

;2,26
0043,0
0220,0

;1,22
3831,0
8009,1

2

3

2

2

2

1 =







==








==







 −
= WWW , 

que produzem os seguintes p-valores, respectivamente: 

026,0)9,4(;000,0)2,26(;000,0)1,22( 2
1

2
1

2
1 =>=>=> χχχ PPP . 

Donde se conclui que as três hipóteses, H0: βj = 0, j = 0, 1, 2, são rejeitadas ao nível de 

significância de 5%. 

Para o teste de adequação do modelo, a estatística de Pearson é calculada por: 

22,6
2609,6

)2609,67(
...

0346,22
)0346,2224(

7391,23
)7391,2323(

...
9654,7

)9654,76( 2222
2 =

−
++

−
+

−
++

−
=X . 

Assim, o p-valor é dado por: 

399,0)22,6( 2
6 =>χP . 

Donde se conclui que a hipótese de adequação não deve ser rejeitada ao nível de 

significância de 5%. 

Exemplo C.2: Seja a variável resposta yi igual ao número de execuções nas quais a 

solução ótima foi obtida, considerando mi execuções do algoritmo ProtoG, para i = 1, 2, …,6, 

ou seja, obtida para cada combinação entre os níveis das duas variáveis explicativas usadas 

como parâmetros nas execuções do algoritmo ProtoG para a instância rat99, a saber: CVMF 

usado no ProtoG, com níveis 0,  8 por mil e 12 por mil; e utilização de fontes baseadas em 

AGM ou fontes baseadas em Operon para a construção de cadeias de PGM, com níveis 0 
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(AGM) e 1 (Operon). Considere os seguintes resultados obtidos num total de 180 execuções 

do ProtoG com trinta execuções para cada combinação entre os níveis dessas duas variáveis: 

y = [ 14 15 20 16 18 25 ]’ 
 

m = [ 30 30 30 30 30 30 ]’ 

 

A matriz X adequada ao ajuste do modelo logit(ΠΠΠΠ) = ββββX é: 

X = [ 1  0 0 
      1  8 0 

      1 12 0 

      1  0 1 

      1  8 1 

      1 12 1 ] 

 

Seguindo os passos do algoritmo para o cálculo das estimativas do modelo, da forma 

usada no exemplo anterior, tem-se: 

Para as estimativas iniciais: 

ηηηη(0)
 = [ -0,1335 

         0,0000 

         0,6931 

         0,1335 

         0,4055 

         1,6094 ] 

 

ββββ(0)
 = [ -0,3858 

         0,0859 

         0,5296 ] 

 

 

Para l = 1: 

ηηηη(1)
 = [ -0,3858 

         0,3010 

         0,6444 

         0,1438 

         0,8306 

         1,1740 ] 

 

z(1) = [ -0,1287 
        -0,0046 

         0,6928 

         0,1335 

         0,3742 

         1,5591 ] 

 

ββββ(1) 
= [ -0,3468 

         0,0795 

         0,4826 ] 

µµµµ(1)
 = [ 12,1416 

        17,2407 

        19,6727 

        16,0765 

        20,8946 

        22,9162 ] 

 

w(1)
 = [ 7,2277 

        7,3326 

        6,7722 

        7,4614 

        6,3418 

        5,4111 ] 

 

 

 

 

Para l = 2: 

ηηηη(2)
 = [ -0,3468 

         0,2893 

         0,6073 

         0,1358 

         0,7719 

         1,0899 ] 

 

µµµµ(2)
 = [ 12,4250  

        17,1547 

        19,4198 

        16,0171 

        20,5178 

        22,4509 ] 
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z(2) = [ -0,1304  
        -0,0041 

         0,6920 

         0,1335 

         0,3836 

         1,5411 ] 

 

ββββ(2) 
= [ -0,3473 

         0,0796 

         0,4833 ] 

w(2)
 = [ 7,2790 

        7,3452 

        6,8488 

        7,4655 

        6,4851 

        5,6495 ] 

 

 

 

 

Para l = 3: 

ηηηη(3)
 = [ -0,3473  

         0,2894 

         0,6078 

         0,1361 

         0,7728 

         1,0911 ] 

 

z(3) = [ -0,1304  
        -0,0041 

         0,6920 

         0,1335 

         0,3835 

         1,5414 ] 

 

ββββ(3) 
= [ -0,3473 

         0,0796 

         0,4833 ] 

µµµµ(3)
 = [ 12,4214 

        17,1557 

        19,4229 

        16,0189 

        20,5235 

        22,4576 ] 

 

w(3)
 = [ 7,2784  

        7,3451 

        6,8479 

        7,4654 

        6,4830 

        5,6461 ] 

 

 

 

 

 

Como o erro relativo entre ββββ(3) e ββββ(2)
 é pequeno, o processo iterativo é interrompido e 

o modelo estimado é dado por: 

21 4833,00796,03473,0
ˆ1

ˆ
log)ˆlogit( xx

i

i
i ++−=









−
=

π

π
π . 

Os erros-padrão das estimativas dos parâmetros, )ˆ( jS β , j = 0, 1, 2, calculados através 

da raiz quadrada dos elementos da diagonal principal da matriz 1)'( −WXX , são dados por: 

3128,0)ˆ(;0312,0)ˆ(;2974,0)ˆ( 321 === βββ SSS . 

E os testes das hipóteses H0: βj = 0, j = 0, 1, 2 são realizados, respectivamente, a partir 

de: 

4,2
3128,0
4833,0

;5,6
0312,0
0796,0

;4,1
2974,0
3473,0

2

3

2

2

2

1 =
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==







 −
= WWW , 

que produzem os seguintes p-valores, respectivamente: 

122,0)4,2(;011,0)5,6(;243,0)4,1( 2
1

2
1

2
1 =>=>=> χχχ PPP . 
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Donde se conclui que as três hipóteses, H0: βj = 0, j = 0, 1, 2, são rejeitadas ao nível de 

significância de 5%. 

Para o teste de adequação do modelo, a estatística de Pearson é calculada por: 

.15,3
5424,7

)5424,75(
...

5786,17
)5786,1716(

4576,22
)4576,2225(

...
4214,12

)4214,1214( 2222
2 =

−
++

−
+

−
++

−
=X  

Assim, o p-valor é dado por: 

369,0)15,3( 2
3 =>χP . 

Donde se conclui que a hipótese de adequação não deve ser rejeitada ao nível de 

significância de 5%. 

 

APÊNDICE D. APLICAÇÕES DA ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA 

ESTIMATIVA DA FUNÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA PELO MÉTODO DE KAPLAN-MEIER 

Exemplo D.1: Sejam os tempos (em segundos) registrados em trinta execuções do 

algoritmo ProtoG, para a instância pr76, do PCV e suas respectivas freqüências dadas na 

Tabela D.1. Nas duas últimas colunas, encontram-se as estimativas da função de 

sobrevivência pelo método de Kaplan-Meier e da função de distribuição acumulada, calculadas 

como explicado a seguir. 

Tabela D.1. Função de Sobrevivência Estimada – ProtoG, pr76 

t(s) Freqüência 
 

Ŝ(t) 
 

1-Ŝ(t) 
0,00 0 1,000 0,000 

0,64 1 0,967 0,033 

0,79 1 0,933 0,067 

0,81 1 0,900 0,100 

0,88 1 0,867 0,133 

0,91 1 0,833 0,167 

0,97 1 0,767 0,233 

1,00 2 0,733 0,267 

1,10 1 0,667 0,333 

1,12 2 0,633 0,367 

1,13 1 0,600 0,400 

1,42 1 0,567 0,433 

1,50 1 0,533 0,467 

1,51 1 0,500 0,500 

1,69 1 0,467 0,533 

1,70 1 0,433 0,567 

1,79 1 0,367 0,633 

1,96 2 0,333 0,667 
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(continuação) 

t(s) Freqüência 
 

Ŝ(t) 
 

1-Ŝ(t) 
1,98 1 0,300 0,700 

2,06 1 0,267 0,733 

2,22 1 0,200 0,800 

2,30 2 0,167 0,833 

2,99 1 0,133 0,867 

3,42 1 0,100 0,900 

3,83 1 0,067 0,933 

6,13 1 0,033 0,967 

12,00+ 1 - - 

 

Para dados não censurados, o estimador de Kaplan-Meier da função de sobrevivência 

Ŝ(t) é dado pela proporção amostral do número de observações com um tempo maior do que t, 

e a estimativa de F(t) é dada por 1- Ŝ(t). Assim, por exemplo: 

.967,0)13,6(ˆ1)13,6(ˆe033,030
1)13,6(ˆ

;367,0)12,1(ˆ1)12,1(ˆe633,030
19)12,1(ˆ

;033,0)64,0(ˆ1)64,0(ˆe967,030
29)64,0(ˆ

=−===

=−===

=−===

SFS

SFS

SFS

 

Se uma observação é censurada, o estimador de Kaplan-Meier da Função de 

Sobrevivência não é definido. Assim, como o algoritmo não encontrou a solução ótima até 12 

segundos, a observação foi censurada (simbolizada por 12,00+) e não há informação para Ŝ(t). 

APLICAÇÃO DO TESTE LOG-RANK 

Exemplo D.2: Os tempos de execução, em segundos, obtidos em trinta execuções dos 

algoritmos ProtoG e SAK para a instância rat99, assim como os dados necessários ao cálculo 

da estatística Log-Rank encontram-se na Tabela D.2. 

Para o cálculo da estatística Log-Rank L, utiliza-se a Equação 3.15 (Item 3.6.2), dada 

por: 
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onde: 

dij – Número de “mortes” relativo ao algoritmo i no tempo tj; 

nij – Número de indivíduos em risco de “morte” relativo ao algoritmo i no tempo tj; 

dj – Número total de “mortes” no tempo tj; 

nj – Número total de indivíduos em risco de “morte” no tempo tj. 
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Alguns cálculos iniciais auxiliam no cálculo de L: para cada tempo tk (dispostos em 

ordem crescente), calculam-se, os valores esperados e a variância de d1j (resultados das duas 

últimas colunas da Tabela D.2), dados, respectivamente, por: 
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Tabela D.2. Teste Log-Rank: Tempo de Execução na Instância rat99 

ProtoG SAK Total Tempo 
tj(s) d1j n1j d2j n2j dj nj 

Valor 
Esperado 

Variância 

1,98 1 30 0 30 1 60 0,500 0,250 

2,86 0 29 1 30 1 59 0,492 0,250 

3,26 1 29 0 29 1 58 0,500 0,250 

3,76 1 28 0 29 1 57 0,491 0,250 

4,56 1 27 0 29 1 56 0,482 0,250 

4,58 1 26 0 29 1 55 0,473 0,249 

4,80 1 25 0 29 1 54 0,463 0,249 

5,30 1 24 0 29 1 53 0,453 0,248 

6,32 1 23 0 29 1 52 0,442 0,247 

6,67 1 22 0 29 1 51 0,431 0,245 

6,68 1 21 0 29 1 50 0,420 0,244 

7,96 1 20 0 29 1 49 0,408 0,242 

13,40 1 19 0 29 1 48 0,396 0,239 

15,44 1 18 0 29 1 47 0,383 0,236 

16,39 1 17 0 29 1 46 0,370 0,233 

16,60 0 16 1 29 1 45 0,356 0,229 

16,70 0 16 1 28 1 44 0,364 0,231 

18,05 1 16 0 27 1 43 0,372 0,234 

18,32 1 15 0 27 1 42 0,357 0,230 

30,40 0 14 1 27 1 41 0,341 0,225 

30,50 0 14 1 26 1 40 0,350 0,228 

30,70 0 14 1 25 1 39 0,359 0,230 

32,47 1 14 0 24 1 38 0,368 0,233 

37,30 1 13 0 24 1 37 0,351 0,228 

43,06 1 12 0 24 1 36 0,333 0,222 

44,27 1 11 0 24 1 35 0,314 0,216 

50,12 1 10 0 24 1 34 0,294 0,208 

56,23 1 9 0 24 1 33 0,273 0,198 

58,00 0 8 1 24 1 32 0,250 0,188 

58,10 0 8 1 23 1 31 0,258 0,191 

76,37 1 8 0 22 1 30 0,267 0,196 

110,49 1 7 0 22 1 29 0,241 0,183 

128,00 0 6 1 22 1 28 0,214 0,168 

ΣΣΣΣ - 24 - - - - - 12,367   7,517 

Nota: Ocorreram 6 censuras para o ProtoG e 21 para o SAK no tempo limite de 159s. 

 

Assim, os resultados de L e do p-valor para o teste da hipótese de que as funções de 

sobrevivência relativas aos algoritmos ProtoG e SAK são iguais, para a instância rat99, com 

base nos valores da Tabela D.2, são dados, respectivamente, por: 

00,18
517,7

)367,1224( 2

=
−

=L      e     000,0)00,18( 2
1 =>χP . 
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Donde se conclui que a hipótese de igualdade entre as funções de sobrevivência é 

rejeitada ao nível de significância de 5%. 

APÊNDICE E. APLICAÇÕES DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA NÃO PARAMÉTRICA 

Exemplo E.1: Os EPSs obtidos em dez execuções dos algoritmos ProtoG, SAK e AMB 

para a instância lin318, assim como os postos obtidos com a ordenação desses EPSs 

encontram-se na Tabela E.1. 

Para o cálculo da estatística de Kruskal-Wallis H quando não há empates nas 

observações, utiliza-se a Equação 3.16 (Item 3.6.3), dada por: 
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onde: 

Rj é a soma de postos (ordenação de todos os EPSs) para o algoritmo j; 

k  é o número de algoritmos em teste; 

ej é o número de execuções do algoritmo j; e 

E  é a soma de ej. 

Tabela E.1. Teste de Kruskal-Wallis: EPS na Instância lin318 

 ProtoG SAK ProtoG AMB 

 EPS Posto EPS Posto EPS Posto EPS Posto 

 0,00088 1 0,00531 7 0,00088 1 0,02417 11 

 0,00128 2 0,00657 10 0,00128 2 0,02548 12 

 0,00178 3 0,00749 11 0,00178 3 0,02686 13 

 0,00300 4 0,00959 14 0,00300 4 0,02791 14 

 0,00390 5 0,00999 15 0,00390 5 0,03148 15 

 0,00526 6 0,01009 16 0,00526 6 0,03519 16 

 0,00573 8 0,01121 17 0,00573 7 0,03524 17 

 0,00588 9 0,01213 18 0,00588 8 0,03686 18 

 0,00814 12 0,01342 19 0,00814 9 0,03795 19 

 0,00849 13 0,01577 20 0,00849 10 0,03933 20 

Rj - 63 - 147 - 55 - 155 

Rj
2 

- 396,9 - 2160,9 - 302,5 - 2402,5 

 

Portanto, os resultados de H e do p-valor para o teste da hipótese de que os EPSs 

obtidos em execuções do algoritmo ProtoG são iguais aos EPSs obtidos em execuções do 

algoritmo SAK, para a instância lin318, com base nos valores da Tabela E.1, são dados, 

respectivamente, por: 
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08,10)120(3)9,21609,396(
)120(20

12
=+−+

+
=H  e 002,0)08,10( 2

1 =>χP . 

E os resultados de H e do p-valor para o teste da hipótese de que os EPSs obtidos em 

execuções do algoritmo ProtoG são iguais aos EPSs obtidos em execuções do algoritmo AMB, 

para a instância lin318, com base nos valores da Tabela E.1, são dados, respectivamente, por: 

29,14)120(3)5,24025,302(
)120(20

12
=+−+

+
=H  e 000,0)29,14( 2

1 =>χP . 

Donde se conclui que as hipóteses citadas acima são rejeitadas ao nível de 

significância de 5%. 

Exemplo E.2: Os EPSs obtidos em dez execuções dos algoritmos ProtoG, SAK e AMB 

para a instância rat195 encontram-se na Tabela E.2. 

Para o cálculo da estatística de Kruskal-Wallis H quando há empates nas observações, 

utiliza-se a Equação 3.17 (Item 3.6.3), dada por: 
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onde: 

Rj é a soma de postos (ordenação de todos os EPSs) para o algoritmo j; 

k  é o número de algoritmos em teste; 

ej é o número de execuções do algoritmo j; 

E  é a soma de ej; e 

T  é dado por ε3 – ε, onde ε é o número de empates em um determinado posto. 

Tabela E.2. Teste de Kruskal-Wallis: EPS na Instância rat195 

 ProtoG SAK ProtoG AMB 

 EPS Posto EPS Posto EPS Posto EPS Posto 
 0,0022 2,5 0,0052 11 0,0022 2,5 0,0086 11 

 0,0022 2,5 0,0060 12 0,0022 2,5 0,0090 12 

 0,0022 2,5 0,0082 13 0,0022 2,5 0,0095 13 

 0,0022 2,5 0,0099 14 0,0022 2,5 0,0099 14 

 0,0030 5,5 0,0103 15 0,0030 5,5 0,0103 15,5 

 0,0030 5,5 0,0116 16 0,0030 5,5 0,0103 15,5 

 0,0034 7 0,0125 17,5 0,0034 7 0,0108 17 

 0,0039 8,5 0,0125 17,5 0,0039 8,5 0,0112 18 

 0,0039 8,5 0,0129 19 0,0039 8,5 0,0116 19,5 

 0,0043 10 0,0176 20 0,0043 10 0,0116 19,5 

Rj   55   155   55   155 

Rj
2 
  302,5   2402,5   302,5   2402,5 
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Portanto, os resultados de H e do p-valor para o teste da hipótese de que os EPSs 

obtidos em execuções dos algoritmos ProtoG e SAK são iguais, para a instância rat195, com 

base nos valores da Tabela E.2, são dados, respectivamente, por: 
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E os resultados de H e do p-valor para o teste da hipótese de que os EPSs obtidos em 

execuções dos algoritmos ProtoG e AMB são iguais, para a instância rat195, com base nos 

valores da Tabela E.1, são dados, respectivamente, por: 
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Donde se conclui que as hipóteses citadas acima são rejeitadas ao nível de 

significância de 5%. 

 


