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Resumo
A presente tese propõe uma arquitetura multiagente para hibridização de metaheurísticas, ins-
pirada na técnica de Otimização por Nuvem de Partículas, e tem como principal contribuição a
proposta de uma abordagem efetiva para resolução de problemas de otimização combinatória. A
escolha da Otimização por Nuvem de Partículas como inspiração deu-se pelo fato desta técnica
ser inerentemente multiagente, permitindo explorar os recursos dos sistemas multiagente, tais
como as técnicas de aprendizado e cooperação. Na arquitetura proposta, as partículas são agen-
tes autônomos com memória e métodos de decisão e de aprendizagem, utilizando estratégias de
busca para se moverem no espaço de soluções. Os conceitos de posição e velocidade, original-
mente definidos na Otimização por Nuvem de Partículas, são redefinidos para esta abordagem.
A arquitetura proposta foi aplicada ao Problema do Caixeiro Viajante e ao Problema Quadrá-
tico de Alocação, realizando experimentos computacionais que comprovaram sua efetividade. Os
resultados dos experimentos foram bastante promissores, apresentando desempenho satisfatório,
considerando que o potencial da arquitetura proposta ainda não foi totalmente explorado. Em
pesquisas futuras, a abordagem proposta será aplicada a problemas de otimização combinatória
multiobjetivo, os quais são mais próximos aos problemas do mundo real. No âmbito da pesquisa
aplicada, pretende-se trabalhar tanto com alunos em nível de graduação como em nível técnico
a aplicação da arquitetura proposta em problemas práticos do mundo real.

Palavras-chaves: sistemas multiagente, hibridização de metaheurísticas, otimização combina-
tória.



Abstract
This thesis proposes an architecture of a new multiagent system framework for hybridization
of metaheuristics inspired on the general Particle Swarm Optimization framework (PSO). The
main contribution is to propose an effective approach to solve hard combinatory optimization
problems. The choice of PSO as inspiration was given because it is inherently multiagent, al-
lowing explore the features of multiagent systems, such as learning and cooperation techniques.
In the proposed architecture, particles are autonomous agents with memory and methods for
learning and making decisions, using search strategies to move in the solution space. The con-
cepts of position and velocity originally defined in PSO are redefined for this approach. The
proposed architecture was applied to the Traveling Salesman Problem and to the Quadratic As-
signment Problem, and computational experiments were performed for testing its effectiveness.
The experimental results were promising, with satisfactory performance, whereas the potential
of the proposed architecture has not been fully explored. For further researches, the proposed
approach will be also applied to multiobjective combinatorial optimization problems, which are
closer to real-world problems. In the context of applied research, we intend to work with both
students at the undergraduate level and a technical level in the implementation of the proposed
architecture in real-world problems.

Key-words: multiagent systems, hybridization of metaheuristics, combinatory optimization.
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1 Introdução

“Feliz é o homem que acha sabedoria,
e o homem que adquire entendimento.”

Provérbios 3:13

Neste capítulo inicial, uma introdução sobre os Problemas de Otimização Combinató-
ria e o uso de metaheurísticas para resolver esses problemas é apresentada, assim como
a abordagem proposta nesta tese, mostrando sua relação com a Otimização por Nuvem
de Partículas, Sistemas Multiagente e Hibridização de Metaheurísticas. Em seguida, são
apresentados os objetivos da tese (geral e específicos), as contribuições para a pesquisa,
além da metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho. Por fim, a estrutura
da tese é apresentada.
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Os Problemas de Otimização Combinatória têm recebido atenção especial nas últimas
décadas por parte dos pesquisadores, principalmente pela forte ligação existente entre esse
tipo de problema e os problemas do mundo real e da sua complexidade quanto à resolução
por métodos exatos. Como exemplos clássicos de problemas de Otimização Combinatória
pertencentes à classe NP-difícil, podem ser citados os problemas do Caixeiro Viajante
(APPLEGATE et al., 2006), Quadrático de Alocação (LOIOLA et al., 2007), Mochila
(WILBAUT; HANAFI; SALHI, 2008), Cobertura Mínima de Vértices (DINUR; SAFRA,
2005) etc. Todos surgem naturalmente em aplicações práticas, tais como o projeto de
redes de telecomunicações e de circuitos VLSI, o empacotamento de objetos em recipi-
entes, a localização de centros distribuidores, o escalonamento e roteamento de veículos
(GOLDBARG; LUNA, 2005).

Devido à grande aplicação prática desses problemas e da sua dificuldade de solução por
métodos exatos de forma eficiente, diversos trabalhos são dedicados ao desenvolvimento
de algoritmos heurísticos baseados em metaheurísticas. Uma revisão de diversas metaheu-
rísticas aplicadas a problemas de Otimização Combinatória é apresentada por Glover e
Kochenberger (2003). Nos últimos anos, diversas heurísticas foram apresentadas onde me-
taheurísticas clássicas são combinadas entre si ou são utilizadas em conjunto com outros
métodos não-metaheurísticos. Estas abordagens são conhecidas como metaheurísticas hí-
bridas (RAIDL, 2006). A hibridização de metaheurísticas possui um papel importante
para a resolução desses problemas, uma vez que os algoritmos resultantes de hibridi-
zação, em geral, apresentam comportamento mais eficiente do que as metaheurísticas
individualmente. Isto se deve ao fato de que hibridizações de metaheurísticas combinam
as características mais promissoras de cada técnica utilizada, fortalecendo a estratégia
como um todo. A motivação por trás da hibridização de metaheurísticas está no teorema
“No Free Lunch” (NFL) (WOLPERT; MACREADY, 1997) que prova que nenhuma me-
taheurística pode ser uniformemente melhor do que qualquer outra para resolver todos
os problemas. Isto é, se uma metaheurística 𝐴 supera uma metaheurística 𝐵 para um
determinado problema, sempre haverá algum outro problema em que 𝐵 será melhor que
𝐴. Existem vários tipos de metaheurísticas híbridas e uma taxonomia é apresentada por
Talbi (2002).

Ultimamente, o uso de conceitos oriundos da Inteligência Artificial tem se mostrado
uma área de pesquisa em evidência e que pode ser aplicada na solução dos diversos proble-
mas de Otimização Combinatória. Desenvolvimentos importantes ocorrem com o avanço
da área de Sistemas Inteligentes, em específico os sistemas multiagente. Com o cresci-
mento da dimensão dos problemas de Otimização Combinatória, a tarefa de encontrar
boas soluções no espaço de busca pode se tornar mais fácil se forem modelados em agen-
tes inteligentes cooperando entre si. Em uma revisão da literatura, foram encontradas
várias arquiteturas multiagente para a resolução de problemas de Otimização Combina-
tória. Contudo, poucas utilizavam a hibridização de metaheurísticas como estratégia na
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resolução dos problemas abordados. A maioria faz uso dos sistemas multiagente para com-
por uma metaheurística em específico, seguindo várias fases ou camadas, ou seja, cada
fase (ou camada) é parte da metaheurística que se quer compor (MILANO; ROLI, 2004;
XIE; LIU, 2009). Outras arquiteturas utilizam mais de uma metaheurística, contudo, exe-
cutando uma por vez em cada iteração, ou então executando em paralelo, armazenando o
melhor resultado, sem necessariamente trocar informações (TIEJUN; YIHONG; LINING,
2006; FERNANDES et al., 2009). Por fim, outras arquiteturas usam como estratégia a
modelagem de hiper-heurísticas (MALEK, 2010).

Esta tese propõe uma Arquitetura multiagente para Hibridização de Metaheurísticas,
chamada de AMHM, inspirada na Otimização por Nuvem de Partículas (Particle Swarm
Optimization - PSO) (KENNEDY; EBERHART, 1995) para resolução de Problemas de
Otimização Combinatória. Uma vantagem da utilização da PSO como método base para a
AMHM é a possibilidade de usar todo o potencial dos sistemas multiagente, uma vez que
esta abordagem é inerentemente multiagente. Com isso, tem-se uma arquitetura simples
de ser modelada, além de ser possível usar todo o potencial das metaheurísticas existentes
na literatura e que são efetivas para o problema em específico a ser abordado. A principal
diferença da AMHM para as abordagens encontradas na literatura é que cada agente
da AMHM faz uso de um conjunto de metaheurísticas, ou parte delas, fazendo uso do
potencial da hibridização das mesmas. Sendo assim, vários métodos podem ser encontrados
em execução na nuvem em cada iteração, ao invés de apenas um.

Na AMHM, as partículas são agentes autônomos com memória e métodos de decisão e
aprendizagem. Os agentes tomam suas decisões baseados na informação contida nas suas
respectivas memórias, na qual existem dois tipos de informação: própria e adquirida. A
informação própria permite que o agente explore o espaço de soluções de forma autônoma
e é constituída por metaheurísticas. Já a informação adquirida é oriunda de outros agen-
tes, tais como velocidade e posição, atratividade de certas posições do espaço de soluções,
melhores posições, métodos de busca e parâmetros de configuração. O método utilizado
por um agente para atualizar sua memória é conhecido como método de aprendizagem. A
movimentação dos agentes no espaço de soluções é feita por meio de um operador de movi-
mento, onde o movimento é iniciado a partir da posição ocupada pelo agente e transcorre
na direção de uma outra posição. Portanto, o agente constrói uma trajetória entre sua
posição atual e uma posição de destino. Nessa trajetória, novas posições são encontradas e
o agente pode decidir entre interromper sua trajetória e mudar para essa posição interme-
diária ou continuar até atingir a posição de destino. Para a arquitetura proposta, apenas
as metaheurísticas baseadas em trajetória (TALBI, 2009) foram utilizadas no processo de
hibridização. Em trabalhos futuros, as metaheurísticas baseadas em população (TALBI,
2009) também poderão ser incluídas.

Em sistemas multiagente, é importante que exista cooperação entre os agentes que
atuam no mesmo ambiente, ampliando assim o espaço de busca individual e possibilitando
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um melhor resultado global. Essa abordagem foi concebida para mapear a modelagem de
agentes autônomos, os quais atingem um objetivo específico que se concentram em fazer
buscas no espaço de soluções de problemas de otimização. A modelagem original da PSO
permite a cooperação, uma vez que as partículas conhecem a melhor posição da nuvem,
ou seja, têm acesso a uma informação que é compartilhada com o intuito de buscar uma
posição melhor no espaço de soluções. Contudo, a informação está limitada apenas à
posição em que a partícula se encontra no espaço de soluções. Aliás, na PSO, a posição
é a própria representação da partícula. Na abordagem proposta, pretende-se ampliar a
informação compartilhada, tais como os métodos e estratégias utilizados.

Para avaliar a eficiência da AMHM, foram selecionados os seguintes problemas de Oti-
mização Combinatória: o Problema do Caixeiro Viajante (PCV) e o Problema Quadrático
de Alocação (PQA). O PCV e PQA são problemas clássicos de Otimização Combinató-
ria e, em geral, são utilizados para testar novas abordagens propostas. Além disso, ambos
possuem bancos de testes disponíveis na literatura, o que facilita a comparação com outras
abordagens.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral desta tese é apresentar uma nova abordagem para hibridização de
metaheurísticas através de uma arquitetura multiagente inspirada nos conceitos da otimi-
zação por nuvem de partículas. A aplicação da abordagem será ilustrada em problemas
de otimização combinatória.

1.1.2 Objetivos Específicos

• Desenvolver uma abordagem para hibridização de metaheurísticas através de uma
arquitetura multiagente.

• Investigar a potencialidade da abordagem através de sua aplicação em problemas
clássicos de Otimização Combinatória, especificamente, o Problema do Caixeiro Vi-
ajante e o Problema Quadrático de Alocação.

• Comparar a abordagem proposta com outras existentes, concluindo sobre a contri-
buição.

1.2 Contribuições
A presente tese tem como principal contribuição a proposta de uma nova arquitetura

multiagente para hibridização de metaheurísticas simples de ser implementada, uma vez
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que, após várias pesquisas anteriores sobre a Otimização por Nuvem de Partículas durante
o mestrado, foi observado que a mesma se trata de uma técnica promissora inerentemente
multiagente, permitindo usar todo o potencial dos sistemas multiagente. Foram publicados
vários artigos a respeito, tais como os trabalhos de Goldbarg, Souza e Goldbarg (2005),
Goldbarg, Souza e Goldbarg (2006a), Goldbarg, Souza e Goldbarg (2006b), Souza (2006)
e Goldbarg, Souza e Goldbarg (2008).

Para ratificar a relevância da continuação do trabalho iniciado no mestrado, o artigo
publicado no Lecture Notes in Computer Science1 (GOLDBARG; SOUZA; GOLDBARG,
2006a) apresenta 17 citações de outros artigos no Google Acadêmico2 (sendo apenas duas
citações do próprio grupo de pesquisa), enquanto o artigo publicado pelo IEEE Xplore3

(GOLDBARG; SOUZA; GOLDBARG, 2006b) apresenta 15 citações (sendo apenas cinco
do próprio grupo de pesquisa). Outro indicador importante é que o capítulo de livro
publicado pela InTech4 (GOLDBARG; SOUZA; GOLDBARG, 2008) está com mais de 7
mil downloads registrados, sendo a maior parte deles oriundos dos Estados Unidos, Índia
e China.

O trabalho de Costa, Goldbarg e Goldbarg (2012), cujo algoritmo é baseado no traba-
lho de Goldbarg, Souza e Goldbarg (2008), é outro exemplo que mostra que a abordagem
proposta é promissora, uma vez que faz uso das modificações da PSO original apresentadas
no trabalho citado, apresentando resultados satisfatórios para o problema abordado.

Um estudo propondo a integração de sistemas multiagente e hibridização de metaheu-
rísticas também é considerado como contribuição, além da implementação de novos algo-
ritmos baseados na PSO, que podem vir a ser utilizados por outros pesquisadores.

Como contribuição também desta tese, foram submetidos e publicados artigos em
congressos nacionais e internacionais: Souza et al. (2012), Souza, Goldbarg e Goldbarg
(2011) e Souza, Goldbarg e Goldbarg (2010).

Pretende-se ainda publicar artigos em periódicos e revistas, à medida em que novos
experimentos forem realizados utilizando a abordagem proposta.

1.3 Metodologia

Primeiramente, foi realizada uma revisão bibliográfica, buscando por trabalhos que
envolvessem sistemas multiagente e hibridização de metaheurísticas. Foram realizadas
pesquisas por artigos tanto no Periódicos da CAPES5 quanto no Google Acadêmico2. As
revisões bibliográficas foram realizadas ao longo do desenvolvimento da tese, uma vez que
novos trabalhos surgiram durante a pesquisa.
1 http://link.springer.com/chapter/10.1007/11730095_9
2 http://academico.google.com.br
3 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=1688339
4 http://www.intechopen.com/books/traveling_salesman_problem
5 http://periodicos.capes.gov.br
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O passo seguinte foi modelar a arquitetura proposta, de uma maneira geral, para ser
aplicada em qualquer problema de otimização combinatória, definindo cada componente
a ser implementado.

Por fim, foram realizados experimentos computacionais a fim de verificar a eficiência
da arquitetura, aplicando diferentes configurações e também comparando com outras
abordagens existentes na literatura. Na aplicação ao Problema do Caixeiro Viajante,
foram utilizadas instâncias da biblioteca TSPLIB (REINELT, 1991), com 𝑛 variando de
492 a 18512, enquanto na aplicação ao Problema Quadrático de Alocação, foram utilizadas
as instâncias da biblioteca QAPLIB (BURKARD; KARISCH; RENDL, 1997), com 𝑛

variando de 19 a 100. Quando há comparação entre algoritmos, o teste de Mann-Whitney
(CONOVER, 1999) é utilizado na comparação entre dois algoritmos e o teste de Kruskal-
Wallis (CONOVER, 1999) para comparação de três algoritmos. Mais detalhes acerca da
metodologia utilizada para os experimentos computacionais serão descritos na são 6.1.

1.4 Estrutura da Tese
No capítulo 2, é apresentada uma fundamentação sobre metaheurísticas, inteligência

coletiva e hibridização de meteheurísticas, enquanto que no capítulo 3 é feita uma intro-
dução aos sistemas multiagente e suas principais características. Esses dois capítulos são
importantes para o embasamento teórico da arquitetura proposta.

No capítulo 4, é feita uma revisão da literatura sobre trabalhos relacionados ao uso
de arquiteturas multiagente e cooperação de metaheurísticas, aplicados a problemas de
otimização combinatória. O objetivo do capítulo é mostrar que esse tipo de abordagem é
promissora e também diferenciar as abordagens utilizadas da abordagem proposta nesta
tese.

No capítulo 5, é apresentada a arquitetura proposta. Trata-se de uma arquitetura
multiagente que usa os conceitos da otimização por nuvem de partículas, denominada
Arquitetura Multiagente para Hibridização de Metaheurísticas (AMHM). São adicionadas
novas estratégias, tais como o conceito de métodos de decisão e de aprendizagem.

No capítulo 6, são apresentados os experimentos computacionais para a abordagem
proposta. A abordagem proposta foi aplicada ao Problema do Caixeiro Viajante e ao
Problema Quadrático de Alocação.

Finalmente, no capítulo 7, são apresentadas as considerações finais a respeito da tese,
trabalhos futuros e a produção científica associada.
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2 Metaheurísticas

“Assim como todo o reino dividido é desfeito,
toda a inteligência dividida em diversos

estudos se confunde e enfraquece.”
Leonardo da Vinci

Neste capítulo, são apresentados alguns fundamentos sobre as metaheurísticas, cujos
conceitos serão importantes para que se possa entender melhor a arquitetura proposta. O
capítulo inicia conceituando o termo Metaheurística, suas áreas de aplicação e mostra al-
gumas das metaheurísticas mais utilizadas na resolução de problemas. Em seguida, a Oti-
mização por Nuvem de Partículas é apresentada, seguida pela proposta da sua aplicação
em problemas de otimização combinatória. A hibridização de metaheurísticas, juntamente
com sua classificação, fecham o capítulo.
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2.1 Conceitos gerais
As metaheurísticas podem ser definidas como metodologias gerais de alto nível que

podem ser usadas como estratégias-guia no projeto de heurísticas para resolverem proble-
mas específicos de otimização (TALBI, 2009). O termo metaheurística foi introduzido por
Glover (1986) e a palavra heurística é originada da palavra grega heuriskein, que significa
“a arte de descobrir novas estratégias para resolver problemas”. O sufixo meta, também
uma palavra grega, significa “metodologia de alto nível”. Diferente dos métodos exatos, as
metaheurísticas permitem resolver instâncias de larga escala de um problema específico,
fornecendo soluções satisfatórias em um tempo de execução razoável. Elas estão entre as
técnicas mais promissoras e bem-sucedidas e ganharam popularidade nas últimas déca-
das, contando, atualmente, com diversas conferências, periódicos e livros especialmente
dedicados a elas. Com relação às conferências, alguns exemplos são Metaheuristics In-
ternational Conference (MIC), International Conference on Hybrid Artificial Intelligence
Systems (HAIS), European Conference on Evolutionary Computation in Combinatorial
Optimisation (EvoCOP), Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)
e IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC). Dentre as revistas especialmente
dedicadas às metaheurísticas estão Journal of Heuristics e International Journal of Hy-
brid Intelligent Systems, além de periódicos de diversas áreas que também têm grande
parte de seus trabalhos nesta área como, por exemplo, Expert Systems with Applicati-
ons. Finalmente, com relação aos livros, podemos destacar Handbook of Metaheuristics,
Metaheuristics: From Design to Implementation e Advances in Metaheuristics for Hard
Optimization.

Dois tipos de estratégia de busca podem ser assinalados nas metaheurísticas: basea-
das em trajetória e baseadas em população (TALBI, 2009). As metaheurísticas baseadas
em trajetória adicionam mecanismos para escapar de ótimos locais aos métodos de busca
local. Estas metaheurísticas operam com uma única solução por iteração e uma ou mais
estruturas de vizinhança. Alguns exemplos de metaheurísticas baseadas em trajetória são:
Tabu Search (TS) (GLOVER, 1986), Iterated Local Search (ILS) (MARTIN; OTTO; FEL-
TEN, 1991), Variable Neighbourhood Search (VNS) (MLADENOVIĆ, 1995) e Simulated
Annealing (SA) (KIRKPATRICK; GELATT; VECCHI, 1983; CERNY, 1985). Já as me-
taheurísticas baseadas em população operam com um conjunto de soluções por iteração,
podendo ter diferentes denominações, tais como colônia, nuvem, enxame ou mesmo po-
pulação, dependendo do caso. Elas fazem uso de fatores de aprendizagem à medida que,
implícita ou explicitamente, tentam compreender a correlação entre as variáveis de pro-
jeto, a fim de identificar as regiões do espaço de busca com soluções de alta qualidade.
São exemplos de metaheurísticas baseadas em população: Otimização por Nuvem de Par-
tículas (PSO) (KENNEDY; EBERHART, 1995), Otimização por Colônia de Formigas
(ACO) (DORIGO, 1992) e Algoritmos Genéticos (GA) (HOLLAND, 1962; HOLLAND,
1975). Estas últimas também são exemplos de abordagens inspiradas em fenômenos bioló-
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gicos. Outros exemplos de metaheurísticas que seguem nesta mesma linha são: Algoritmos
Transgenéticos (GOLDBARG; GOLDBARG, 2009), Algoritmos Culturais (REYNOLDS,
1994) e Colônia de Abelhas (KARABOGA; AKAY, 2009), dentre outros.

Aplicações de metaheurísticas podem ser encontradas em diversas áreas acadêmicas
e industriais, tais como: projetos de engenharia (otimização topológica e estrutural em
circuitos eletrônicos, redes de telecomunicações, indústria automotiva e robótica), apren-
dizado de máquina e mineração de dados em Bioinformática e Biologia Computacional,
modelagem de sistemas, simulação e identificação na áreas de Química, Física e Biologia
e planejamento em problemas de roteamento, problemas de agendamento e produção,
logística e transporte etc.

O sucesso da aplicação de uma metaheurística depende muito do equilíbrio entre di-
versificação e intensificação. A diversificação refere-se à avaliação de soluções em regiões
distantes do espaço de busca, explorando novas regiões em busca de melhores soluções,
enquanto a intensificação refere-se à avaliação de soluções em pequenas regiões limitadas
ou dentro de uma vizinhança. O equilíbrio entre esses dois aspectos é importante, uma vez
que o algoritmo tem que encontrar rapidamente as regiões mais promissoras (diversifica-
ção) e estas regiões promissoras precisam ser profundamente pesquisadas (intensificação).
Algumas metaheurísticas são mais voltadas à intensificação como, por exemplo, a Busca
Tabu, enquanto outras possuem características mais fortes de diversificação como, por
exemplo, os Algoritmos Genéticos. Nesse sentido, a complementaridade das característi-
cas pode ser interessante para o desenvolvimento de algoritmos heurísticos, o que leva ao
uso conjunto de duas ou mais metaheurísticas, conforme será apresentado na seção 2.3.

A metaheurística Nuvem de Partículas, que serviu de inspiração para o desenvolvi-
mento da arquitetura proposta, é classificada como uma técnica de Inteligência Coletiva.
O termo Inteligência Coletiva é uma tradução livre para o termo em inglês Swarm Intel-
ligence e nomeia uma subárea da Inteligência Artificial relacionada ao projeto de sistemas
multiagente inteligentes baseados no comportamento de insetos sociais, tais como formi-
gas e abelhas dentre outros (BLUM; LI, 2008). A principal característica dos algoritmos
baseados em Inteligência Coletiva é a utilização de agentes não sofisticados que cooperam
por meio de comunicação indireta executando movimentos no espaço de decisão. Tais
agentes seguem regras simples e, embora não haja uma estrutura de controle centralizada
ditando como cada um deve se comportar, interações locais entre eles levam ao surgimento
de um comportamento global inteligente, desconhecido dos agentes individuais (WOOL-
DRIDGE, 2009). As metaheurísticas mais expressivas baseadas na Inteligência Coletiva
são as otimizações por Colônia de Formigas (DORIGO, 1992) e por Nuvem de Partícu-
las (KENNEDY; EBERHART, 1995). A seção 2.2, a seguir, apresenta os fundamentos
da Otimização por Nuvem de Partículas, uma vez que a mesma é a base da arquitetura
proposta.
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2.2 Otimização por Nuvem de Partículas
A otimização por nuvem de partículas (Particle Swarm Optimization - PSO) imita

o comportamento social de comunidades, tais como bandos de pássaros e cardumes de
peixes, para encontrar um local com comida suficiente para todos. A PSO foi proposta
por Kennedy e Eberhart (1995) com a intenção de simular graficamente a coreografia de
um bando de pássaros ou um cardume de peixes. No entanto, verificou-se que esse modelo
poderia ser usado como um otimizador.

Inicialmente, a PSO foi proposta para problemas contínuos e, segundo Hu, Shi e
Eberhart (2004), essa metaheurística tem sido investigada sob várias perspectivas e uma
tradução direta do algoritmo original pode não ser a única maneira de se aplicar em pro-
blemas discretos, e como aplicar a PSO efetivamente a esta classe de problemas ainda é
uma questão em aberto.

Cada partícula na PSO pode ser vista como um agente que é guiado por sua própria
experiência ou pela experiência dos seus pares. As partículas podem ser vistas como
um sistema multiagente que interagem com o ambiente e trabalham juntas a fim de
alcançar um objetivo específico (ZHAO; GUO; CAO, 2005). Nesse contexto, os agentes são
entidades virtuais que possuem as seguintes características: autonomia, habilidade social,
reatividade e pró-atividade (MILANO; ROLI, 2004). Cada agente é capaz de construir
uma solução, mover-se no espaço de busca e se comunicar com outros agentes.

Para entender o algoritmo de nuvem de partículas, suponha o seguinte cenário: um
grupo de pássaros está procurando por comida aleatoriamente em uma região, sendo que
há somente um pedaço de comida nesta região e nenhum pássaro sabe onde ele se encontra.
Porém, eles sabem o quão distante a comida está em cada iteração. Qual será a melhor
estratégia para encontrar a comida? Uma boa escolha é seguir o pássaro que está mais
próximo da comida. Baseado nesse cenário, cada pássaro é uma solução em potencial no
espaço de soluções, denominada partícula. As partículas possuem valores de adequação
os quais são avaliados pela função-objetivo a ser otimizada e possuem velocidades que
direcionam seus movimentos.

Cada partícula tem as seguintes características: possui uma posição e uma velocidade,
conhece sua posição, e também do valor da função-objetivo para esta posição, conhece
seus vizinhos, assim como da melhor posição e do melhor valor da função-objetivo dentre
eles e guarda sua melhor posição já atingida.

A PSO é iniciada com um grupo de partículas aleatórias (que são as soluções poten-
ciais) e então procura por soluções ótimas atualizando as partículas a cada iteração. Em
cada iteração, cada partícula é atualizada seguindo dois valores. O primeiro é a melhor
solução encontrada pela partícula ao longo da busca (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡) e o segundo é a melhor solução
encontrada por todas as partículas (𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡).

A cada passo, o comportamento de uma determinada partícula depende de três possí-
veis escolhas: (i) seguir seu próprio caminho, (ii) seguir em direção à sua melhor posição



2.2. Otimização por Nuvem de Partículas 29

já encontrada (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡) e (iii) seguir em direção à melhor posição do melhor vizinho (𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡).
Após encontrar os valores de 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡 e 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡, cada partícula atualiza sua velocidade e

posição usando as equações 2.1 e 2.2. A velocidade da partícula corresponde a 𝑣(𝑡), a
posição corresponde a 𝑝(𝑡) (a própria partícula), 𝜌1 e 𝜌2 correspondem a números aleatórios
no intervalo [0,1], 𝑤 corresponde ao fator de inércia, enquanto 𝑐1 e 𝑐2 são fatores de
aprendizagem.

𝑣𝑖(𝑡) = 𝑤.𝑣𝑖(𝑡 − 1) + 𝜌1.𝑐1.(𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖
− 𝑝𝑖(𝑡 − 1)) + 𝜌2.𝑐2.(𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑝𝑖(𝑡 − 1)) (2.1)

𝑝𝑖(𝑡) = 𝑝𝑖(𝑡 − 1) + 𝑣𝑖(𝑡) (2.2)

Os coeficientes 𝑤, 𝑐1 e 𝑐2 significam, respectivamente, o quanto a partícula confia em
si mesma, o quanto a partícula confia na sua experiência e o quanto a partícula confia nos
seus vizinhos.

No modelo básico, uma nuvem consiste em 𝑛 partículas voando sobre o espaço de busca
e cada partícula 𝑖 é uma solução candidata para o problema em questão, sendo represen-
tada por um vetor 𝑝𝑖 no espaço de decisão, que possui posição e velocidade atualizadas
a cada ciclo (figura 1). O sucesso de algumas partículas irá influenciar o comportamento
de outras, já que há cooperação entre elas. Cada partícula ajusta sua posição 𝑝𝑖 suces-
sivamente em direção ao ótimo global de acordo com dois fatores: a melhor posição já
alcançada pela própria partícula (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖

) e a melhor posição alcançada pela nuvem (𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡).

Figura 1 – Nuvem com posições e velocidades associadas (TALBI, 2009)

Uma vizinhança na PSO denota a influência social entre as partículas, ampliando
o conceito de vizinhança usado nas buscas locais. O conceito formal de vizinhança em
uma busca local pode ser consultado no livro de Aarts e Lenstra (1997). Existem muitas
maneiras para se definir uma vizinhança social, sendo que dois métodos são os mais
utilizados:

• Melhor global: no método do melhor global, a vizinhança é definida como sendo a
população total, ou seja, todas as partículas são vizinhas umas das outras.
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• Melhor local: no método do melhor local, uma topologia é associada à nuvem. Sendo
assim, a vizinhança de uma partícula corresponde ao conjunto das partículas dire-
tamente conectadas. Esse modelo de vizinhança é semelhante aos modelos sociais
baseados em imitação de populações, onde uma configuração é composta de sub-
populações homogêneas (AXELROD; HAMILTON, 1981).

O algoritmo 1 mostra o pseudo-código original da PSO. A nuvem é iniciada aleato-
riamente, podendo ser definida por uma heurística construtiva. A velocidade que define
a mudança que será aplicada na partícula é definida pela equação 2.1 e cada partícula
terá sua posição atualizada pela equação 2.2. Então, a partícula se moverá para a nova
posição. Se for o caso, cada partícula atualizará a sua melhor posição e a melhor posição
da nuvem também será atualizada. Assim, a cada iteração, cada partícula irá mudar sua
posição de acordo com sua própria experiência e a experiência das partículas vizinhas.

Algoritmo 1: Pseudo-código original da PSO
1 Inicialização aleatória da nuvem de partículas
2 repita
3 Avaliar 𝑓(𝑝𝑖)
4 para cada partícula 𝑖 faça
5 /* Atualizar velocidades */
6 𝑣𝑖(𝑡) = 𝑤.𝑣𝑖(𝑡 − 1) + 𝜌1.𝑐1.(𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖

− 𝑝𝑖(𝑡 − 1)) + 𝜌2.𝑐2.(𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑝𝑖(𝑡 − 1))
7 /* Mover para a nova posição */
8 𝑝𝑖(𝑡) = 𝑝𝑖(𝑡 − 1) + 𝑣𝑖(𝑡)
9 se 𝑓(𝑝𝑖) < 𝑓(𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖

) então
10 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖

= 𝑝𝑖

11 fim
12 se 𝑓(𝑝𝑖) < 𝑓(𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡) então
13 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 = 𝑝𝑖

14 fim
15 Atualizar(𝑝𝑖, 𝑣𝑖)
16 fim
17 até Critério de parada

Resultado: 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡.

Um exemplo de aplicação efetiva da PSO é mostrado por Kennedy e Eberhart (1995)
e Eberhart, Simpson e Dobbins (1996), cuja técnica é utilizada no treinamento de redes
neurais artificiais tão eficientemente quanto o método back-propagation. Em virtude disso,
algumas aplicações reais nas áreas de diagnóstico médico e industriais utilizam uma rede
neural guiada pela PSO (EBERHART; SHI, 1998; EBERHART; HU, 1999; EBERHART;
SHI, 2001).

Como já mencionado, a PSO pode ser vista como um sistema multiagente e, como
em qualquer conceito de inteligência coletiva, os agentes estão trocando informações para
compartilhar experiências sobre a busca realizada e o comportamento do sistema como
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um todo emerge da interação desses agentes. No algoritmo original da PSO, a informação
compartilhada, ou seja, visível para todas as partículas, é composta apenas pela melhor
solução global (𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡).

2.3 Uma proposta da PSO para Problemas de Otimização

A PSO pode ser aplicada em problemas de otimização combinatória, desde que se
defina como irão funcionar os parâmetros básicos, por exemplo, a interação entre a posição
e a velocidade. A abordagem proposta nesta tese foi inspirada em pesquisas anteriores
sobre a aplicação da PSO em problemas discretos, alterando a forma como os operadores
de velocidade são utilizados. Essa aplicação é descrita nos parágrafos seguintes.

Goldbarg, Souza e Goldbarg (2006a) apresentaram um algoritmo PSO para o Problema
do Caixeiro Viajante (PCV), onde uma nova forma de pensar a respeito dos operadores
de velocidade foi introduzida. As tentativas de aplicação da PSO ao Problema do Caixeiro
Viajante, até então estavam limitadas à adaptação das fórmulas para problemas contínuos
(CLERC, 2004; WANG et al., 2003), utilização de cálculos de distância entre partículas
(MACHADO; LOPES, 2005) e mapeamento do espaço contínuo para o discreto (PANG
et al., 2004). O problema é que os resultados computacionais para essas abordagens ci-
tadas, em termos de qualidade de solução, não eram efetivos com relação ao estado da
arte para o PCV (GOLDBARG; SOUZA; GOLDBARG, 2006a; GOLDBARG; SOUZA;
GOLDBARG, 2008).

Na proposta de Goldbarg, Souza e Goldbarg (2006a), os operadores de velocidade
são definidos de acordo com os possíveis movimentos que uma partícula pode fazer. Na
seção anterior, três alternativas para movimentos foram descritas: (i) seguir seu próprio
caminho, (ii) seguir em direção à sua melhor posição já encontrada (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡) e (iii) seguir
em direção à melhor posição do melhor vizinho (𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡). Essas alternativas podem ser
classificadas em duas categorias: independentes e dependentes.

O movimento independente se refere à primeira parcela da equação 2.1. As outras
duas parcelas desta equação dependem de 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡 e 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡, referindo-se assim aos movimentos
dependentes. Baseado nessas duas classes de movimentos, são usados procedimentos de
busca como operadores de velocidade para os movimentos independentes e path-relinking
(GLOVER; LAGUNA; MARTI, 2000) para os movimentos dependentes. Na implemen-
tação desse algoritmo, a heurística de Lin-Kernighan (LIN; KERNIGHAN, 1973) imple-
mentada por Applegate et al. (1999) é utilizada como procedimento de busca para os
movimentos independentes das partículas.

Analisando a equação de velocidade da PSO, descrita na seção anterior, a equação
2.1 é agora substituída pela equação 2.3, em que 𝑣1 é um operador de velocidade unário,
enquanto 𝑣2 e 𝑣3 são operadores de velocidade binários. Na operação unária, uma partícula
é aceita como entrada, modificando sua posição. Na operação binária, duas partículas são
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aceitas como entrada, modificando a posição de uma delas levando em conta a posição
da outra. Os coeficientes 𝑐0, 𝑐1 e 𝑐2 possuem a mesma função dos coeficientes da equação
2.1, enquanto o sinal ⊕ representa uma composição de velocidades.

𝑣𝑖(𝑡) = 𝑐0.𝑣1(𝑝𝑖(𝑡 − 1)) ⊕ 𝑐1.𝑣2(𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖
, 𝑝𝑖(𝑡 − 1)) ⊕ 𝑐2.𝑣3(𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡, 𝑝𝑖(𝑡 − 1)) (2.3)

O path-relinking é uma técnica de intensificação proposta originalmente por Glover,
Laguna e Marti (2000) cuja estratégia consiste em gerar um caminho entre duas soluções,
passando por soluções intermediárias. Sendo 𝑥𝑜 a solução de origem e 𝑥𝑑 a solução de
destino, um caminho entre 𝑥𝑜 e 𝑥𝑑 é uma sequência 𝑥𝑜, 𝑥𝑜(1), 𝑥𝑜(2), 𝑥𝑜(3), ..., 𝑥𝑜(𝑟) =
𝑥𝑑, onde 𝑥𝑜(𝑖 + 1) é obtida a partir de 𝑥𝑜(𝑖) por meio de movimentos introduzidos em
𝑥𝑜(𝑖 + 1) que reduzem a distância entre as soluções de origem e destino. As soluções
𝑥𝑜(1), 𝑥𝑜(2), ..., 𝑥𝑜(𝑟 − 1) são as soluções intermediárias entre 𝑥𝑜 e 𝑥𝑑. Em termos gerais,
as condições de origem e de destino podem ser alternáveis. Algumas estratégias podem
ser consideradas e combinadas para tal situação (RESENDE; RIBEIRO, 2005): forward
(a posição pior entre 𝑥𝑜 e 𝑥𝑑 é a origem e a outra é a destino), backward (a posição melhor
entre 𝑥𝑜 e 𝑥𝑑 é a origem e a outra é a destino) e back and forward (duas trajetórias distintas
são exploradas, a primeira usando a melhor posição entre 𝑥𝑜 e 𝑥𝑑 como origem e a segunda
usando a pior posição como origem). As estratégias citadas envolvem trade-offs entre
tempo de execução e qualidade de solução, ou seja, não há como melhorar ambos os fatores
simultaneamente. Quanto ao uso dessas estratégias, Ribeiro, Uchoa e Werneck (2002)
observaram que explorar duas trajetórias distintas entre 𝑥𝑜 e 𝑥𝑑 leva aproximadamente o
dobro do tempo necessário para explorar apenas uma trajetória, atingindo uma melhoria
insignificante de qualidade de solução. Foi observado também que, ao investigar apenas
uma trajetória, são encontradas melhores soluções quando o procedimento inicia da melhor
solução entre 𝑥𝑜 e 𝑥𝑑 e estas melhores soluções são encontradas geralmente próximas da
solução de origem do que da solução de destino, permitindo interromper a trajetória
antecipadamente.

A cada iteração do algoritmo, um dos três movimentos é associado a uma partícula e
o operador de velocidade correspondente é aplicado, a fim de modificar a posição dessa
partícula. Apenas um movimento é permitido por iteração para cada partícula e uma
taxa de probabilidade é associada para cada movimento. Inicialmente, os movimentos in-
dependentes são mais prováveis de ocorrer do que os dependentes. Durante a execução do
algoritmo, as probabilidades são modificadas de tal modo que as probabilidades atribuí-
das aos movimentos dependentes aumentam e a probabilidade atribuída aos movimentos
independentes diminui.

Goldbarg, Souza e Goldbarg (2008) implementaram a composição de velocidades,
sendo esta operação adicionada ao algoritmo. A composição de velocidades consiste em
um rearranjo dos operadores de velocidade, de modo que mais de um operador de veloci-
dade possa ser executado em uma partícula a cada iteração do algoritmo (na equação 2.3,
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é a implementação do operador ⊕). Condições de transição de um operador para outro
são definidas, além da definição da ordem de aplicação desses operadores.

O algoritmo, com a implementação da composição de velocidades, foi aplicado a 30
instâncias da biblioteca TSPLIB (REINELT, 1991) entre 439 e 7397 cidades, obtendo
resultados efetivos. Os resultados foram comparáveis aos resultados dos algoritmos do
estado da arte para o PCV.

Além do Problema do Caixeiro Viajante, esta técnica também foi aplicada ao Pro-
blema da Árvore Geradora Mínima Bi-Objetivo Restrita em Grau (GOLDBARG; SOUZA;
GOLDBARG, 2006b). Outros trabalhos utilizam esta técnica como base de inspiração:
Rosendo e Pozo (2010) utilizam ideias similares aplicadas ao Problema do Caixeiro Via-
jante, Martins et al. (2013) aplicam a dois problemas de alocação (de tarefas e de recursos),
enquanto Costa, Goldbarg e Goldbarg (2012) aplicam ao Flowshop de Permutação.

2.4 Hibridização de Metaheurísticas

Ao longo dos últimos anos, um número expressivo de algoritmos que não seguem pu-
ramente o paradigma das metaheurísticas tradicionais foi relatado. Eles combinam vários
componentes algorítmicos, muitas vezes provenientes de outras áreas de pesquisa. Nesse
sentido, podem ser distinguidas duas categorias: a primeira consiste em projetar algorit-
mos incluindo componentes de uma metaheurística em outra metaheurística, enquanto a
segunda consiste em combinar metaheurísticas com outras técnicas típicas de áreas tais
como a Pesquisa Operacional e a Inteligência Artificial. Como exemplos da primeira ca-
tegoria, podemos citar o uso de métodos de trajetória incorporados em métodos baseados
em população. Frequentemente, métodos de busca local são incorporados a Algoritmos
Genéticos ou Algoritmos de Colônia de Formigas para aumentar o poder de intensificação
dessas técnicas. Como exemplos da segunda categoria, podemos citar a combinação de
metaheurísticas com programação por restrições, programação inteira, programação di-
nâmica, técnicas de mineração de dados etc. Atualmente, um grupo de pesquisadores vem
denominando uma área de desenvolvimento de algoritmos que combina metaheurísticas
com técnicas de Programação Matemática de Matheuristics (MANIEZZO; STÜTZLE;
VOSS, 2010). Ambas as categorias possuem incontáveis combinações, tornando-se im-
possível descrever todas elas. Essas abordagens diversas são comumente referenciadas
como metaheurísticas híbridas (RAIDL, 2006; BLUM et al., 2011; RAIDL; PUCHIN-
GER; BLUM, 2010). De acordo com Blum et al. (2011), a falta de uma definição precisa
sobre esse termo, por muitas vezes, tem sido objeto de críticas. Contudo, vale salientar que
a natureza aberta desta expressão pode ser útil, já que fronteiras restritas entre áreas de
pesquisa afins são frequentemente um obstáculo para o pensamento criativo e a exploração
de novos direcionamentos de pesquisa.

A hibridização de metaheurísticas possui um papel importante para a otimização, uma
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vez que um algoritmo híbrido apresenta, muitas vezes, um desempenho mais eficiente do
que algoritmos baseados em metaheurísticas simples. Isto se deve ao fato de que nas
hibridizações as características mais promissoras de cada metaheurística utilizada são
combinadas, fortalecendo a estratégia como um todo.

O primeiro livro dedicado especificamente às metaheurísticas híbridas foi publicado
em 2008 (BLUM; AGUILERA; ROLI, 2008) e uma taxonomia com os vários tipos de
metaheurísticas híbridas é apresentada nos trabalhos de Talbi (2002) e Raidl (2006). Além
dos problemas onde apenas um objetivo é considerado para otimização, as hibridizações
também têm se mostrado valiosas para problemas onde vários objetivos são considerados
simultaneamente, como apresentado no trabalho de Ehrgott e Gandibleux (2008).

Na verdade, a ideia de hibridização de metaheurísticas não é nova, mas data nas origens
das próprias metaheurísticas. No entanto, tais hibridizações não eram tão populares, uma
vez que muitos grupos de pesquisadores consideravam as suas classes de metaheurísticas
favoritas como sendo as melhores para resolução de problemas e seguiam as filosofias
específicas de forma dogmática (RAIDL, 2006).

2.5 Classificação das Metaheurísticas Híbridas
Como já foi dito, várias classificações e taxonomias de metaheurísticas híbridas podem

ser encontradas na literatura. Talbi (2002) classificou as metaheurísticas híbridas conforme
mostrado na figura 2. Existem dois grupos de classificação: a hierárquica e a horizontal.
Cada grupo será descrito nas subseções a seguir.

Metaheurísticas Híbridas

HeterogêneaHomogênea Global

Co-evolucionáriaRevezamento

Alto nívelBaixo nível

Co-evolucionáriaRevezamento

Parcial Geral Especialista
Horizontal

Hierárquica

Figura 2 – Classificação de Talbi (2002) para metaheurísticas híbridas

2.5.1 Classificação hierárquica

A parte hierárquica da classificação apresentada por Talbi (2002) é mostrada na parte
superior da figura 2. Cada item será descrito a seguir.
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• Baixo nível × Alto nível

A hibridização de baixo nível tem a ver com a composição funcional de um método
de otimização. Nesse caso, uma função específica de uma metaheurística é trocada
por uma outra metaheurística.

Na hibridização de alto nível, as metaheurísticas são autônomas. Portanto, entre
as metaheurísticas, não há um relacionamento direto com o funcionamento interno
delas.

• Revezamento × Co-evolucionária

Na hibridização por revezamento, várias metaheurísticas são aplicadas uma após a
outra, cada uma usando a saída da anterior como sua entrada.

Já a hibridização co-evolucionária representa modelos de otimização cooperativa,
nos quais há vários agentes cooperando em paralelo e cada agente realiza uma busca
no espaço de soluções.

Quatro classes são derivadas da classificação hierárquica:

(i) Baixo nível por revezamento

Esta classe de hibridização representa algoritmos nos quais uma determinada me-
taheurística é incorporada em uma metaheurística de solução única. Um exemplo
para essa classe é um algoritmo Simulated Annealing com uma busca local incorpo-
rada.

(ii) Baixo nível co-evolucionária

Dois objetivos concorrentes governam o projeto de uma metaheurística: diversifi-
cação e intensificação. A diversificação é necessária para garantir que cada parte
do espaço seja pesquisada o bastante para fornecer uma estimativa confiável do
ótimo global. A intensificação é importante para que o refinamento da solução atual
produza, sempre que possível, uma melhor solução.

As heurísticas baseadas em população são efetivas na diversificação, porém são fracas
na intensificação de uma solução encontrada. Entretanto, as heurísticas baseadas em
população mais eficientes possuem acoplados métodos de busca local, os quais são
efetivos em termos de intensificação. Sendo assim, as buscas locais tentarão otimizar
localmente, enquanto as metaheurísticas baseadas em população tentarão otimizar
globalmente, fortalecendo o método como um todo. Por exemplo, alguns operadores
dos algoritmos genéticos, tais como mutação ou cruzamento, podem ser substituídos
por métodos de busca local.
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(iii) Alto nível por revezamento

Nesta classe de hibridização, metaheurísticas autônomas são executadas em sequên-
cia. Por exemplo, as metaheurísticas evolucionárias são efetivas em achar uma região
promissora no espaço de soluções (diversificação), mas são fracas no ajuste fino de
soluções próxima do ótimo (intensificação). Então, uma vez que essas regiões pro-
missoras são localizadas, pode ser útil aplicar posteriormente heurísticas de busca
local nessas regiões. Outro exemplo é o uso de heurísticas gulosas a fim de gerar
boas soluções iniciais para os algoritmos evolucionários. Pode-se ainda compor uma
hibridização que inicia com uma heurística gulosa (soluções iniciais), em seguida a
execução de uma metaheurística evolucionária (diversificação) e finaliza com uma
busca local ou uma heurística de trajetória para refinar a solução encontrada (in-
tensificação).

(iv) Alto nível co-evolucionária

Esta classe de hibridização envolve vários algoritmos autônomos executando em pa-
ralelo e cooperando entre si para encontrar a solução ótima. Cada algoritmo fornece
informação para os outros a fim de ajudá-los no processo. Essa classe lembra um
sistema multiagente, onde cada agente executa uma metaheurística e compartilha
as informações com os outros agentes a fim de atingir o objetivo de encontrar a
solução ótima.

2.5.2 Classificação horizontal

Nessa classificação, mostrada na parte inferior da figura 2, todas as classes de hibri-
dizações, apresentadas a seguir, estão em um mesmo nível, e qualificam as quatro classes
derivadas da classificação hierárquica.

• Homogênea × Heterogênea

Na hibridização homogênea, todos os algoritmos combinados usam a mesma me-
taheurística. Em geral, são usados diferentes parâmetros para cada algoritmo.

Já na hibridização heterogênea, metaheurísticas diferentes são usadas. O GRASP
pode ser visto como uma hibridização de alto nível por revezamento heterogênea,
onde uma busca local é repetida a partir de um número inicial de soluções geradas
por uma heurística gulosa. O método é chamado de adaptativo porque a heurística
gulosa leva em conta as decisões de iterações anteriores.

• Global × Parcial

Na hibridização global, todos os algoritmos varrem o espaço de busca inteiro. Todos
os exemplos mencionados nas classes hierárquicas são globais, uma vez que todos
eles solucionam o problema de otimização por inteiro.
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Na hibridização parcial, o problema a ser resolvido é decomposto em sub-problemas,
cada um tendo seu próprio espaço de busca. Então, cada algoritmo é dedicado
a buscar em um desses sub-espaços. Os sub-problemas são todos ligados uns aos
outros, envolvendo então algumas restrições entre as soluções ótimas encontradas
por cada algoritmo. Sendo assim, os algoritmos se comunicam a fim de respeitar
essas restrições e construir uma solução global viável.

• Especialista × Geral

Todas as hibridizações mencionadas nas classes hierárquicas são consideradas como
gerais, uma vez que todos os algoritmos resolvem o mesmo problema de otimização.

Hibridizações especialistas combinam algoritmos que resolvem problemas diferentes.
Um exemplo de hibridização de alto nível co-evolucionária especialista desenvolvida
para resolver o Problema Quadrático de Alocação (PQA) é descrito em (BACHE-
LET et al., 1998). Uma busca-tabu paralela é usada para resolver o PQA, enquanto
um algoritmo genético faz a tarefa de diversificação, a qual é formulada como um
outro problema de otimização. Uma memória armazena a informação relacionada
a todas as soluções visitadas durante a busca-tabu. O algoritmo genético faz uso
dessa memória para gerar soluções em regiões ainda não exploradas.
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3 Sistemas multiagente

“Não há nada na nossa inteligência,
que não tenha passado pelos sentidos.”

Aristóteles

Sistemas multiagente (SMA) são sistemas compostos por múltiplos agentes que inte-
ragem uns com os outros por meio de comunicação (WOOLDRIDGE, 2009). Os agentes
desenvolvem uma sociedade colaborativa para alcançarem os seus próprios objetivos, bem
como os objetivos globais.

Neste capítulo, será apresentada uma fundamentação a respeito dessa área emergente
na Ciência da Computação. A seção 3.1 apresenta uma breve introdução sobre a Inteli-
gência Artificial. A seção 3.2 apresenta o conceito de Agente e sua classificação, enquanto
a seção 3.3 apresenta o conceito de Ambiente. Por fim, a seção 3.4 apresenta os Sistemas
multiagente.
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3.1 Introdução
A Inteligência Artificial (IA) é uma área de conhecimento que utiliza o comportamento

humano como modelo para o desenvolvimento de sistemas inteligentes e que abrange
vários campos, desde áreas de uso geral, tais como aprendizado e percepção, até áreas
mais específicas, como aplicações em jogos de xadrez e diagnósticos de doenças.

Em meados da década de 1970, a Inteligência Artificial Distribuída (IAD) foi apresen-
tada como subárea da IA, e se baseia no comportamento social para o desenvolvimento de
sistemas. A IAD é dividida em duas áreas: Solução Distribuída de Problemas (SDP) e Sis-
temas multiagente (SMA). A SDP busca solucionar um problema específico, dividindo-o
em muitos módulos que cooperam interagindo e trocando conhecimentos sobre o pro-
blema e sua solução, enquanto os SMAs estudam como coordenar o comportamento de
uma sociedade de agentes autônomos para resolver um determinado problema.

3.2 Agentes
Em busca de sistemas computacionais cada vez mais próximos da vida real, capazes de

desempenhar atividades como pensar, tomar decisões, comunicar e aprender, a Inteligência
Artificial busca se inspirar tanto no comportamento humano como em outros sistemas
encontrados na natureza.

Um agente é simplesmente algo que age em um ambiente (RUSSELL; NORVIG, 2010).
Agentes podem ser do tipo biológico, robótico ou computacional. Na área computacional,
não há uma definição uniforme para os agentes, pois existem várias abordagens em di-
ferentes níveis de relevância. Além disso, existem diversas aplicações nos mais diferentes
domínios, o que dificulta ainda mais uma definição única.

Combinando as definições de Wooldridge (2009) e Russell e Norvig (2010), pode-se
chegar ao seguinte conceito de agente: um sistema de computador, que possui sensores e
atuadores, situado em um ambiente, capaz de realizar ações autônomas nesse ambiente, a
fim de atingir seus objetivos. Contudo, para chegar a um conceito que melhor se adapta
aos objetivos desta tese, no contexto das metaheurísticas, o conceito de agente de Milano
e Roli (2004) foi adaptado para incluir a noção de aprendizado: um sistema capaz de cons-
truir uma solução, mover-se sobre um espaço de busca, comunicar-se com outros agentes,
aprender com suas ações e com as ações dos outros agentes, ser ativo e, possivelmente,
adaptativo.

A partir dessas definições, é possível identificar propriedades que são fundamentais na
distinção entre agentes e outros sistemas computacionais. Segundo Wooldridge e Jennings
(1995) e Coppin (2004), as principais propriedades dos agentes são:

• Autonomia: permite ao agente atingir seu objetivo sem intervenções ou comandos do
ambiente, ou seja, o agente é capaz de agir e tomar decisões de forma independente.
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• Inteligência: permite ao agente ter um conhecimento adicional de domínio, que o
habilita a realizar suas tarefas mesmo quando os parâmetros mudam ou quando
surgem situações inesperadas.

• Capacidade de aprender : o agente, quando diante de novas informações, será capaz
de armazená-las de forma útil, melhorando o seu desempenho ao realizar uma tarefa.

• Reatividade: habilidade que o agente possui de reagir apropriadamente às influências
ou informações de seu ambiente. O agente percebe o ambiente e responde em tempo
oportuno às mudanças ocorridas nele.

• Pró-atividade: o agente não apenas reage a mudanças ambientais, mas também
toma iniciativa sobre condições específicas. Para que esta habilidade seja alcançada,
é preciso que o agente seja orientado a metas, possuindo objetivos bem definidos.

• Cooperação: implica em algum tipo de interação social entre agentes (sistemas mul-
tiagente), podendo aprender uns com os outros.

Ainda existem outras propriedades citadas na literatura, sendo a importância de cada
uma voltada ao interesse do domínio da aplicação. Associado a estas propriedades, os
agentes devem ser adaptáveis ao problema, percebendo suas características e atuando so-
bre estas para a solução do mesmo. O grau de autonomia e a capacidade de adaptação
dos agentes são normalmente associados com o nível de inteligência que eles possuem.
Os agentes também precisam ter a capacidade de cooperação, de modo que possam tra-
balhar em conjunto para perceber uma região mais ampla do ambiente e aumentar a
probabilidade de sucesso.

3.2.1 Classificação dos agentes

A forma mais comum de classificação dos agentes é baseada na sua representação
interna, determinando o agente como cognitivo ou reativo. Existem outras formas de clas-
sificação encontradas na literatura, porém, elas não serão tratadas nessa tese.

Os agentes cognitivos possuem um modelo de representação interna do ambiente e
dos outros agentes baseado em estados mentais. Eles podem manter históricos das in-
terações e ações passadas, sendo capazes de planejar ações futuras. Esse tipo de agente
pode ser dividido em duas categorias: agentes cognitivos baseados em lógica e agentes
cognitivos baseados em crenças, desejos e intenções (BDI). Wooldridge (2009) e Coppin
(2004) apresentam mais detalhes sobre os agentes cognitivos.

Os agentes reativos atuam baseados em um modelo de reação aos estímulos provocados
pelo ambiente. Em outras palavras, os agentes reativos simplesmente reagem a eventos
no ambiente deles, de acordo com regras previamente definidas (COPPIN, 2004), cujo
modelo de funcionamento é formado por um par estímulo-resposta. Nos agentes puramente
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reativos não há histórico de ações passadas e eles se limitam a reagir aos estímulos que
recebem do ambiente (COSTA; SIMÕES, 2008). Para melhorar a eficiência desses agentes
em atingir o seu objetivo, eles podem guardar um histórico das interações entre o agente
e o ambiente, caracterizando um agente reativo com memória. A forma de organização
de um sistema reativo se assemelha à vivência de grupos de animais em comunidades
(formigas, abelhas, peixes etc.) e baseia-se na hipótese de que o comportamento inteligente
é resultado da interação do agente com o ambiente. Wooldridge (2009) e Costa e Simões
(2008) apresentam mais detalhes sobre os agentes reativos.

Existem também os agentes híbridos, cuja escolha das ações é realizada utilizando a
combinação de técnicas dos agentes cognitivos e reativos com o objetivo de solucionar as
deficiências de cada um deles.

3.2.2 Interações entre os agentes

A interação é um dos elementos mais importantes em um sistema multiagente e acon-
tece através das trocas de informações que podem ocorrer entre eles. Assim, o protocolo
de comunicação é o primeiro passo para que os agentes possam trocar e compreender
mensagens enviadas por outros agentes. Através da comunicação, os agentes buscam co-
ordenar suas ações e seus comportamentos, para melhor atingir seus próprios objetivos
ou os objetivos globais.

Uma estrutura típica de comunicação é conhecida como quadro-negro (do inglês, black-
board) (WOOLDRIDGE, 2009). Nessa abordagem, uma espécie de repositório (o quadro-
negro), no qual os agentes podem ler e escrever mensagens, é usado como meio de intera-
ção. Assim, esse repositório define uma memória compartilhada de dados, soluções (par-
ciais ou finais) e informações de controle (parâmetros). Como o repositório normalmente
é parte integrante do ambiente, ele pode ser utilizado como mediador de comunicação, já
que os agentes podem inserir e retirar informações do repositório.

Os protocolos de interação permitem que agentes estabeleçam uma conversação atra-
vés do trabalho em grupo. Os agentes podem possuir objetivos conflitantes ou mesmo
compartilharem objetivos comuns. Desta forma, pode ser necessário a existência de uma
coordenação das atividades dos agentes durante a solução do problema, buscando manter
a coesão do sistema.

3.3 Ambiente
Segundo Russell e Norvig (2010), as ações são realizadas pelos agentes no ambiente,

o qual fornece percepções para estes agentes. Assim, o ambiente é uma estrutura onde os
agentes podem obter informações a respeito de um determinado problema.

Quanto às propriedades de um ambiente, Russell e Norvig (2010) sugerem a seguinte
classificação:
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• Acessível × inacessível: um ambiente acessível é aquele em que o agente pode ob-
ter informações completas e atualizadas sobre o estado do mesmo. A maioria dos
ambientes do mundo real não é acessível nesse sentido.

• Determinístico × não-determinístico: um ambiente determinístico é aquele em que
qualquer ação tem um efeito simples garantido – não há incerteza sobre qual será o
resultado da execução de uma determinada ação. Por outro lado, o não-determinístico
captura o fato de que o agente tem uma “esfera de influência” limitada e que suas
ações podem falhar, não obtendo o efeito desejado.

• Estático × dinâmico: um ambiente estático é aquele que permanece inalterado,
exceto pela execução de ações do agente. Já um ambiente dinâmico é aquele que
tem outros processos operando sobre ele e, consequentemente, muda sem o controle
do agente.

• Discreto × contínuo: um ambiente é discreto se existe um número fixo e finito de
ações e percepções nele. Em um ambiente contínuo, existem incontáveis estados.

Na figura 3, é apresentada uma visão básica da relação entre ambiente e agente. O
agente obtém entradas do ambiente, por meio de sensores, e produz como saída, por
meio de atuadores, ações que afetam o ambiente. As interações entre agente e ambiente
interferem de forma indireta na atuação do agente. As percepções do agente dependem
de dois fatores: a capacidade dos sensores de entrada e o tipo de ambiente em que está
inserido. A eficiência dos agentes está diretamente relacionada com a capacidade de seus
sensores de entrada e com o tipo de ambiente em que está inserido (RUSSELL; NORVIG,
2010).

Figura 3 – Relação entre ambiente e agente

Desta forma, identificar e modelar o ambiente consiste em determinar todas as en-
tidades e recursos que o SMA pode explorar, controlar, ou consumir quando está tra-
balhando para a realização dos objetivos (HENDERSON-SELLERS; GIORGINI, 2005).
Nesse mesmo sentido, algumas questões fundamentais que devem ser consideradas na fase
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de modelagem do ambiente são: (i) avaliar os recursos ambientais que o agente pode efe-
tivamente acessar, (ii) avaliar como os agentes devem perceber o ambiente, ou seja, qual
representação do ambiente é apropriada em uma dada situação e (iii) avaliar o que deve
ser parte do ambiente.

3.4 Sistemas multiagente
Com relação aos sistemas multiagente (SMA), também existem várias definições para

o mesmo. No início deste capítulo foi citada a definição de Wooldridge (2009):

“Sistemas multiagente são sistemas compostos por múltiplos agentes que inte-
ragem uns com os outros por meio de comunicação.”

A definição de Wooldridge (2009) é genérica, ou seja, pode corresponder a qualquer
sistema. Uma outra definição para sistemas multiagente, com foco em sistemas computa-
cionais, é apresentada por Lesser (1999):

“Sistemas multiagente são sistemas computacionais em que dois ou mais agen-
tes interagem ou trabalham juntos para desempenhar um conjunto de tarefas
ou satisfazer um conjunto de objetivos.”

Um SMA é caracterizado, portanto, por um conjunto de agentes autônomos, cada um
com uma tarefa específica e um conjunto de objetivos a serem alcançados em um ambiente.
A soma das habilidades de cada um dos agentes possibilita a solução do problema e a
constante interação entres os agentes define o comportamento global do sistema.

Sistemas complexos, por possuírem componentes heterogêneos com vários tipos de
dependências ou de natureza distribuída, constituem potenciais aplicações para sistemas
multiagente. Algumas das áreas que utilizam tipicamente a abordagem multiagente são:
comércio eletrônico, controle aéreo, gerenciamento de sistemas industriais, desenvolvi-
mento de jogos, robótica, sistemas de informação, dentre outras. Em problemas como os
de otimização combinatória, por exemplo, cada entidade que integra o processo pode ser
representada como sendo um agente, que interage com o ambiente a fim de atingir seus
objetivos (BLUM; ROLI, 2003).

Adicionalmente, em um ambiente multiagente, cada agente possui sua esfera de in-
fluência, que é a visibilidade que um agente possui do ambiente. Na figura 4 é ilustrado
o esquema de funcionamento de um SMA e suas esferas de influência. Dessa forma, um
dos principais objetivos da utilização de sistemas multiagente na solução de problemas é
explorar a capacidade dos agentes em controlar diferentes partes do ambiente, obtendo
um maior conhecimento do mesmo. Isto acontece porque, através da troca de informações
entre os agentes, estes obtêm acesso a dados que, caso estivessem trabalhando sozinhos,
estariam fora do seu alcance.
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Figura 4 – Sistema multiagente e suas esferas de influência (WOOLDRIDGE, 2009)

Um dos problemas principais em sistemas multiagente está em como conseguir que os
agentes cooperem efetivamente. A necessidade de cooperação acontece devido à grande di-
mensão dos problemas tratados, aliada ao fato de que os agentes resolvem sub-problemas,
ou seja, conseguem abranger somente uma pequena área do problema, limitada à sua
esfera de influência.

Após concluída a modelagem geral de um SMA, a sua aplicação em um problema
específico, ou mesmo na composição de uma metaheurística, chama-se especialização. No
capítulo 4, alguns trabalhos correlatos de modelagens de sistemas multiagente e suas
respectivas especializações para problemas de otimização combinatória e também para
composição de metaheurísticas são apresentados.

No capítulo 5, os elementos definidos nesse capítulo para modelagem de um sistema
multiagente serão descritos para a arquitetura proposta. Serão apresentadas também as
especializações implementadas para a arquitetura proposta.
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4 Trabalhos Correlatos

“Só sei que nada sei.”
Sócrates

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura sobre trabalhos que utilizam arquite-
turas multiagente e hibridização de metaheurísticas aplicadas a problemas de Otimização
Combinatória. O objetivo é diferenciar as abordagens utilizadas da abordagem proposta
nessa tese.

Atualmente, a hibridização de metaheurísticas é reconhecida como uma ferramenta
importante para otimização, uma vez que torna possível a construção de algoritmos mais
efetivos do que os baseados em metaheurísticas individuais. Alguns sistemas multiagente
propostos para realizar a tarefa de hibridização de metaheurísticas podem ser encontrados
nos trabalhos de Milano e Roli (2004), Xie e Liu (2006), Fernandes et al. (2009), Malek
(2009) e Barbucha (2012). Estas abordagens fazem uso dos sistemas multiagente e da
hibridização de metaheurísticas de maneiras distintas. A seguir, elas serão apresentadas
na ordem cronológica em que foram publicadas.
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4.1 Arquitetura Multiagente para Metaheurísticas (MAGMA)
A Arquitetura multiagente para Metaheurísticas (do inglês, Multiagent Metaheuristic

Architecture - MAGMA), apresentada por Milano e Roli (2004), pode ser vista como uma
arquitetura multinível definida em quatro níveis. Em cada nível, podem atuar um ou
mais agentes: para o primeiro existem os agentes construtores de solução, para o segundo
existem os aprimoradores de solução, no terceiro estão presentes os agentes estratégicos,
enquanto no quarto estão os agentes de coordenação.

Nessa arquitetura, a metáfora de agentes foi adotada referindo-se a um sistema capaz
de construir uma solução, mover-se em um ambiente, comunicar-se com outros agentes, ser
ativo e, possivelmente, ser adaptativo (MILANO; ROLI, 2004). Foram criados diferentes
tipos de agentes, com diferentes funcionalidades, perspectivas e objetivos. Os agentes que
pertencem ao mesmo nível apresentam a mesma estrutura e se comunicam com os agentes
de níveis diferentes para troca de resultados e informações.

A seguir, é apresentado um resumo de cada nível e na figura 5 é apresentada a arqui-
tetura multinível da MAGMA. Apenas as setas numeradas são necessariamente utilizadas
pela arquitetura para as metaheurísticas, enquanto as não-numeradas podem ser utiliza-
das para estender os algoritmos existentes.

• Nível 0: fornece uma solução viável (ou conjunto de soluções) para o nível 1. Esse
pode ser considerado o nível de construção de soluções.

• Nível 1: trata da melhoria da solução (ou soluções) e os agentes executam uma
trajetória no ambiente até que uma condição de parada seja alcançada. Esse pode
ser definido como o nível que lida com estruturas de vizinhança.

• Nível 2: fornece aos agentes uma visão global do espaço ou, pelo menos, a função
de guiar a busca para regiões promissoras e fornecer mecanismos para escapar de
ótimos locais. Esse pode ser definido como o nível de ambiente.

• Nível 3: coordena diferentes estratégias de busca, envolvendo comunicação e sin-
cronização entre os agentes. Trata-se de um nível adicional para esta arquitetura,
pois a mesma pode ser composta apenas pelos três primeiros níveis. Esse pode ser
definido como o nível de coordenação.

Os agentes são formalmente definidos como tuplas, cujos elementos descrevem as ca-
pacidades computacionais, conhecimento e objetivos. Cada tupla é composta de dois com-
ponentes principais: o modelo ℳ e a estratégia 𝒮. Nos parágrafos seguintes, as tuplas
serão definidas para cada nível.

NÍVEL 0 - A tarefa dos agentes desse nível, denominados agentes-N0, é produzir
soluções iniciais para os níveis seguintes. Os agentes-N0 podem explorar estratégias tais
como inicialização aleatória, construção gulosa, construção probabilística etc.
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Figura 5 – Arquitetura multinível da MAGMA (MILANO; ROLI, 2004)

Os agentes-N0 são definidos pela tupla 𝒯0 = (ℳ0, 𝒮0), onde ℳ0 = (𝒱 , 𝒟, 𝒞, 𝒪ℱ). 𝒱
são os componentes, 𝒟 são os domínios que definem os valores que os componentes podem
assumir, 𝒞 são as restrições e 𝒪ℱ é a função-objetivo. 𝒮0 é a estratégia, a qual será especi-
alizada dependendo da metaheurística utilizada. A estratégia nesse nível é um algoritmo
construtivo implementando, por exemplo, uma inicialização aleatória, um algoritmo gu-
loso ou uma construção probabilística. Os componentes podem ser variáveis ou soluções
parciais, ou ainda qualquer elemento que seja usado como um bloco de construção para as
soluções. As restrições são necessárias para o agente construir soluções que sejam viáveis
com relação ao problema a ser otimizado.

Pode-se concluir que os agentes-N0 são agentes construtivos capazes de compor uma
solução viável para o modelo ℳ0 e esta solução é computada dependendo da estratégia
𝒮0. Como saída, o nível 0 fornece uma ou mais soluções para os níveis seguintes. Além
disso, o nível 0 pode ser acionado cada vez que uma reinicialização é executada.

NÍVEL 1 - Esse nível contém os agentes aprimoradores de solução, chamados de
agentes-N1. Cada agente faz uso de uma busca local para percorrer o ambiente, tentando
melhorar a solução recebida de outro agente. Os agentes-N1 implementam vários algorit-
mos de busca e eles podem constituir tanto agentes de busca independentes como agentes
cooperativos, lidando com soluções e estruturas de vizinhança. Os agentes-N1 também
podem usar o seu passado recente (memória de curto prazo) para intensificar a busca ou
escapar de um ótimo local.

Os agentes-N1 são definidos pela tupla 𝒯1 = (ℳ1, 𝒮1), onde ℳ1 = (𝑆𝑜𝑙, 𝒩 , ℋ, ℱ).
𝒮1 é a estratégia utilizada para melhorar a solução, sendo especializada de acordo com a
metaheurística. No modelo ℳ1, 𝑆𝑜𝑙 é a solução inicial, 𝒩 é a estrutura de vizinhança, ℋ
é o histórico de busca e ℱ é a função-objetivo.

A solução oriunda do nível 0 (seta 1 na figura 5) ou de qualquer outro agente (a seta
4, por exemplo) é o ponto de partida da busca, guiado pela estratégia a qual geralmente
faz uso do histórico de busca e da função-objetivo. A estrutura de vizinhança define a
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porção do espaço de busca visível de cada estado. Em geral, cada agente pode receber não
somente pedaços simples de informação, tais como soluções, mas também informações
mais complexas, como por exemplo vizinhanças, estatísticas ou partes de históricos de
busca.

A saída do nível 1 é uma solução aprimorada, a qual geralmente representa um ótimo
local ou um estado correspondente à estagnação da busca.

NÍVEL 2 - Os agentes do nível 2, denominados, agentes-N2, são conhecidos como
agentes estratégicos. O papel principal deles é balancear entre a intensificação e diversifica-
ção da busca. As metaheurísticas atuais mais efetivas geralmente possuem uma estratégia
não-trivial para balancear dinamicamente a intensificação e diversificação, obtida pelo
uso do histórico de buscas. Com relação à arquitetura geral mostrada na figura 5, os
agentes-N2 podem executar atividades tais como:

• Armazenar as melhores soluções encontradas dentre aquelas fornecidas pelo nível 1
(seta 3).

• Sugerir quais blocos de construção (soluções parciais, por exemplo) têm a maior
probabilidade de fazer parte da solução ótima (seta 7).

• Sugerir quais regiões de um ambiente são mais promissoras (seta 4).

• Alterar dinamicamente o equilíbrio entre a intensificação e a diversificação da busca
(setas 4 e 7).

• Alternar entre dois cenários (seta 4).

Os agentes-N2 lidam com ambientes e a memória de longo prazo é implementada e
explorada nesse nível, onde os dados sobre toda a história do processo de busca de agentes
de níveis anteriores são armazenados. Um dos principais usos da memória de longo prazo
é a implementação de estratégias de diversificação.

Os agentes-N2 são definidos pela tupla 𝒯2 = (ℳ2, 𝒮2), onde ℳ2 = (𝒫 , ℋ, ℱ) e 𝒮2

é a estratégia usada para guiar os agentes de níveis inferiores. O modelo contém 𝒫 ,
que é o conjunto de soluções dos agentes-N1, o histórico ℋ e a função-objetivo ℱ . O
conjunto 𝒫 pode ser usado em métodos baseados em população. O histórico ℋ é o conjunto
estruturado de dados coletados durante o processo de busca, incluindo, por exemplo, a
melhor solução encontrada. Esta informação é explorada pela estratégia 𝒮2, a qual guia
os agentes de níveis inferiores.

NÍVEL 3 - Os agentes do nível 3, denominados, agentes-N3, coordenam o comporta-
mento dos agentes dos níveis inferiores. Esses agentes conhecem o modelo e a estratégia
de todos os agentes de níveis inferiores e coordenam seus comportamentos e comunica-
ções. Por exemplo, quando mais de uma metaheurística está envolvida em uma busca, a
informação que elas trocam entre si é decidida pelos agentes-N3.
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Os agentes-N3 são definidos pela tupla 𝒯3 = (ℳ3, 𝒮3), onde ℳ3 = (𝒯0, 𝒯1, 𝒯2) e 𝒮3

é a estratégia usada para guiar os agentes de níveis inferiores. O modelo ℳ3 contém a
descrição completa dos agentes de níveis inferiores e a estratégia 𝒮3 define o esquema
específico de coordenação.

É interessante notar que cada nível tem a mesma estrutura composta de um modelo
e uma estratégia e quanto mais alto o nível, maior é a abstração. ℳ0 é fortemente de-
pendente do problema, pois os componentes representam as entidades do problema e as
restrições são as relações entre eles. Por outro lado, ℳ1 manipula soluções independente
das suas semânticas e ℳ2 foca nas estratégias de intensificação e diversificação. Final-
mente, ℳ3 pode ser considerado como um meta-modelo que contém as tuplas dos agentes
de níveis inferiores.

Outra observação interessante é que os níveis 2 e 3 possuem uma característica em
comum: eles são responsáveis por guiarem os níveis subjacentes. Contudo, enquanto o
nível 2 coordena os métodos de trajetória, o nível 3 coordena as metaheurísticas, mas
ambos têm capacidades deliberativas.

Quanto à definição de ambiente, o que os agentes percebem como externo é apenas
o conjunto de agentes com os quais eles se comunicam. Portanto, para qualquer agente
𝐴𝑖, o ambiente é definido como o conjunto de agentes que enviam informação para 𝐴𝑖 e o
conjunto de agentes que recebem informação de 𝐴𝑖.

A MAGMA pode ser explorada como um framework conceitual e prático para me-
taheurísticas ou como uma metáfora para desenvolvimento de algoritmos multiagente.
Uma metaheurística não é implementada diretamente em um único agente, mas em vários
agentes nos diferentes níveis da arquitetura. Milano e Roli (2004) propõem seis especi-
alizações: GRASP, Colônia de Formigas, Busca Local Iterada (Iterated Local Search –
ILS), uma nova versão da ILS (Guided Restart ILS), Algoritmo Memético e por fim uma
Busca Cooperativa combinando duas das especializações propostas, GRASP e Algoritmo
Memético. A seguir, serão descritas as especializações GRASP, Algoritmo Memético e a
Busca Cooperativa, uma vez que esta última, que é a combinação das duas primeiras, é
a que mais interessa para os propósitos desta tese. Como os modelos ℳ𝑖 dependem do
problema a ser resolvido, apenas as estratégias 𝒮𝑖 serão descritas.

Na especialização GRASP, são usados três níveis. Um agente-N0 gera uma solução
inicial por meio de um algoritmo guloso, um agente-N1 executa uma busca local e um
agente-N2 é responsável por manter a melhor solução encontrada. A instanciação da
estratégia para cada tupla é a seguinte: 𝒮0 é uma heurística construtiva gulosa aleatória,
𝒮1 é uma busca local simples que implementa o algoritmo de subida (hill climbing) e 𝒮2

armazena a melhor solução atual.
Na especialização Algoritmo Memético, também são usados três níveis. Vários agentes-

N0 geram uma população inicial de soluções, em que cada solução pode ser gerada tanto
aleatoriamente como por uma heurística construtiva. Os agentes-N1 recebem as soluções
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do nível 0 e aplicam uma busca local a fim de melhorá-las. No nível 2, tem-se um agente
cuja tarefa é gerar novas soluções aplicando os operadores de recombinação e mutação.
Essa nova população é enviada como entrada novamente para o nível 1. A instanciação da
estratégia para cada tupla é a seguinte: 𝒮0 é um procedimento construtivo implementado
por uma população de agentes-N0, 𝒮1 é um método de trajetória implementado por uma
população de agentes-N1 e 𝒮2 implementa os operadores de recombinação, mutação e
seleção.

Na especialização Busca Cooperativa, é proposta a combinação das especializações
GRASP e Algoritmo Memético. Nesta especialização, os agentes-N3 são importantes para
a integração e cooperação das diferentes estratégias de resolução do problema. Eles re-
alizam trocas de soluções entre os agentes, sendo que as melhores soluções encontradas
pelos agentes-N2 do GRASP são enviadas para a população de soluções do Algoritmo
Memético e os melhores indivíduos do Algoritmo Memético formarão a lista restrita de
candidatos do GRASP. Os agentes N0, N1 e N2 são os mesmos descritos nas suas respec-
tivas especializações, GRASP e Algoritmo Memético. As instanciações das estratégias 𝒮0,
𝒮1 e 𝒮2 são as mesmas já definidas para as respectivas especializações, com a diferença
de que a estratégia 𝒮2 do GRASP armazena as 𝑘𝐺 melhores soluções, ao invés de apenas
uma. A estratégia 𝒮3 define a frequência da troca de soluções, gera a nova população
para o Algoritmo Memético e a lista restrita de candidatos para o GRASP. Na figura 6 é
mostrada a interação entre os níveis da Busca Cooperativa.

Figura 6 – Especialização da MAGMA - Busca Cooperativa (MILANO; ROLI, 2004)

4.2 Sistema de Otimização Multiagente
O Sistema de Otimização Multiagente (do inglês, Multiagent Optimization System -

MAOS), descrito por Xie e Liu (2006, 2009), é um método inspirado na natureza que
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oferece suporte à busca cooperativa por auto-organização de um grupo de agentes si-
tuados em um ambiente com compartilhamento público de conhecimento. Cada agente
é uma entidade autônoma com sua própria memória e componentes comportamentais.
Eles exploram o ambiente em paralelo com base na aprendizagem individual tendenciosa
socialmente (GALEF, 1995; GIRALDEAU; CARACO; VALONE, 1994) e interagem in-
diretamente com outros agentes através de compartilhamento de informação, organizada
no ambiente.

O MAOS é composto por um grupo de 𝑁𝑃 agentes autônomos. Os agentes realizam
buscas cooperativamente no ambiente no intuito de encontrar soluções de boa qualidade,
baseados na representação interna do problema de otimização específico. São executados
ciclos iterativos de aprendizagem e, rodando como um processo da cadeia de Markov, o
comportamento do sistema no t-ésimo ciclo depende somente do estado do sistema no
(t-1)-ésimo ciclo.

Os agentes no MAOS são formados por pequenas unidades de informação, denomi-
nadas chunks, e também por regras que especificam uma ação sobre uma informação.
Um chunk é composto por uma estrutura de dados específica para o problema, enquanto
uma regra 𝑅 é representada como 𝑅𝐼_𝑁𝐴𝑀𝐸

𝐼_𝐾𝐸𝑌 , onde 𝐼_𝐾𝐸𝑌 e 𝐼_𝑁𝐴𝑀𝐸 designam a
interface de alto nível com os parâmetros de entrada/saída e a realização de baixo nível,
respectivamente.

O MAOS foi aplicado ao Problema do Caixeiro Viajante em 21 instâncias da biblioteca
TSPLIB (REINELT, 1991) com 𝑛 entre 1000 e 2392 e em 22 instâncias da biblioteca
VLSI (COOK, 2003) com 𝑛 entre 3056 e 5557. Para cada instância, foram realizadas 10
execuções independentes. Segundo Xie e Liu (2009), os resultados experimentais nos dois
conjuntos de instâncias, TSPLIB e VLSI, demonstram que o MAOS é competitivo com
alguns algoritmos que são estado da arte para o PCV, incluindo o LKH (HELSGAUN,
2000) e o PHGA (NGUYEN et al., 2007), tanto em qualidade de solução quanto em tempo
de execução.

4.3 Arquitetura multiagente para Metaheurísticas (AMAM)

A Arquitetura multiagente para Metaheurísticas (AMAM), descrita nos trabalhos de
Silva (2007), Fernandes (2009) e Fernandes et al. (2009), combina várias metaheurísticas
a fim de lidar com problemas de otimização combinatória usando uma abordagem multia-
gente. Cada metaheurística é desenvolvida como um agente autônomo, capaz de interagir
com o ambiente (espaço de busca do problema). Na figura 7 é mostrada a estrutura geral
da arquitetura AMAM, que é composta por um conjunto de agentes de diferentes tipos:
Agente Construtor, Agente de Busca Local, Agente Coordenador, Agente Analisador de
Solução e Agente Metaheurística.

O Agente Construtor de Solução é constituído por uma heurística construtiva e é res-
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Figura 7 – Estrutura geral da arquitetura AMAM (FERNANDES et al., 2009)

ponsável pela construção de soluções iniciais. O estabelecimento de uma solução inicial
para um certo agente é equivalente a se estabelecer a localização desse agente no ambiente
(espaço de busca), a partir do qual o agente iniciará seus movimentos exploratórios. As
soluções geradas por esse agente serão utilizadas pelos Agentes Busca Local e Metaheu-
rística na inicialização do seus processos de busca.

O Agente de Busca Local é responsável por refinar soluções já encontradas, a partir
de algoritmos de busca local. O objetivo desse agente é realizar a trajetória, de vizinho
a vizinho, a cada iteração, visando melhorar uma solução já obtida por outro agente,
procurando por um ótimo local. Esse agente tem movimentos limitados, o que o mantém
dentro de sua vizinhança.

O Agente Metaheurística utiliza algoritmos baseados em metaheurísticas para encon-
trar boas soluções para problemas de otimização combinatória. O objetivo principal desse
agente é realizar uma melhor exploração do espaço de busca, na tentativa de escapar dos
ótimos locais por meio de diferentes estratégias. Esse agente tem a capacidade de se mo-
vimentar no ambiente (espaço de busca) e pode, eventualmente, realizar um movimento
de salto que o leve para outro ponto do espaço, fora de sua vizinhança atual. Além disso,
ele pode também atuar de modo cooperativo, na tentativa de alcançar seus objetivos.

O Agente Coordenador tem a função de coordenar as atividades e a comunicação entre
outros agentes. Em seu trabalho de coordenação, esse agente, além de realizar trocas de
informações, tem também a responsabilidade de realizar negociações, acordos e tradu-
ção das mensagens entre os diferentes agentes. A cooperação entre os agentes surge por
meio do envio de informações, como regiões promissoras do espaço de busca, regiões não
recomendadas à exploração, soluções guias, soluções iniciais ou parâmetros da busca. A
comunicação entre os agentes acontece através da troca de mensagens. Assim, o Agente
Coordenador conhece todos os outros agentes da arquitetura e é responsável, quando re-
cebe uma mensagem com alguma solicitação de serviço, por encaminhá-la para o agente
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que pode realizar a operação solicitada.
O Agente Analisador de Solução é responsável pela análise e tomada de decisão com

relação às soluções obtidas pelos Agentes Metaheurísticas, selecionando a melhor solução.
A análise das soluções realizadas por esse agente pode variar de acordo com a estratégia
implementada pelo Agente Metaheurística, podendo ser, por exemplo, probabilística. Uma
importante contribuição obtida a partir desse agente está na possibilidade de utilização
de diferentes formas de escolha da melhor solução, baseada em técnicas mais complexas,
sem que grande esforço de implementação seja feito.

O Ambiente deve ser modelado para cada problema de otimização em particular,
correspondendo ao espaço de busca do problema tratado. A arquitetura também define e
incorpora os mecanismos de comunicação entre os agentes e entre estes e seu ambiente.
O esforço de modelagem para a criação de uma nova instância da AMAM, que permita
o tratamento de novos problemas de otimização, é minimizado pela simples troca do
ambiente. Portanto, esse componente é o que proporciona a flexibilidade da arquitetura.

Os agentes compartilham informações sobre o ambiente e sobre o seu estado, tornando
o trabalho cooperativo fundamental para melhorar a qualidade das soluções encontradas.
O modelo conceitual da AMAM propõe um framework no qual os agentes, heurísticas
e metaheurísticas, podem ser acionados e diferentes problemas de otimização podem ser
abordados. A comunicação prevista na arquitetura acontece de duas formas:

• agente - agente: através do Agente Coordenador, que centraliza as trocas de men-
sagens entre os agentes, mantendo-os independentes uns dos outros;

• agente - ambiente: através da troca de estímulos entre o ambiente e o agente, tor-
nando o ambiente um mediador da comunicação entre os diversos agentes da arqui-
tetura.

Cada agente possui sensores e atuadores capazes de sentir e agir no ambiente, respecti-
vamente. Os sensores permitem perceber as características do problema e as alterações do
ambiente, como o surgimento de novas soluções. Os atuadores possibilitam a construção
de soluções e a exploração do espaço de busca. Para a AMAM, uma solução é considerada
um estímulo para os agentes. Um estímulo é definido como um “gatilho” que aciona o
item estimulado. Um agente pode enviar e receber estímulos. Quando enviando estímulos,
ele pode invocar um método em questão, ou agir sobre o ambiente. Quando recebendo
estímulos, o agente tem o acionamento de algum método, que irá receber algum tipo de
informação de um outro agente.

A interação agente - agente acontece através de um modelo baseado em sistemas
de quadro-negro (WOOLDRIDGE, 2009). Esta interação consiste em uma lista tabu de
soluções ruins, podendo os agentes lerem e escreverem nesta lista. Os agentes adicionam
soluções consideradas ruins na lista e sempre que um agente obtém uma nova solução, ele
a descarta se estiver nessa lista. Esse método pode evitar que um agente trabalhe com
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uma solução que outro agente já considerou ruim e consequentemente impede a tentativa
de aplicar diferentes estratégias de busca nesta solução.

A interação entre os agentes e entre estes e o ambiente acontece a todo momento. Os
agentes podem utilizar informações compartilhadas de outros agentes, a todo momento.
Mas, no caso de falha de algum agente, os demais podem realizar seus processos de busca
individualmente.

Quanto à cooperação, a ideia principal é o compartilhamento de informações utilizando
uma estratégia de memória adaptativa compartilhada que, através do agente coordenador,
armazena, gerencia e distribui estas informações de forma inteligente e eficiente, visando
à interação para solucionar problemas que estão além da capacidade ou conhecimento
de cada Agente Metaheurística individualmente. Nesta estrutura de cooperação, pode ser
implementado um número independente de Agentes Metaheurísticas, cada um executando
uma estratégia de busca diferente, ou as mesmas estratégias, ou seja, mais de um agente
implementando a mesma metaheurística.

Os Agentes Metaheurísticas são implementados como processos independentes, na
forma de threads e, por isso, podem ser executados em paralelo, compartilhando infor-
mações através da estrutura de cooperação. O modelo de cooperação paralela entre os
Agentes Metaheurísticas envolvidos é alcançado através de trocas assíncronas de infor-
mação, e esta informação pode ser dada na forma de soluções do problema de otimização
tratado.

O mecanismo principal de cooperação usado é o repositório de soluções, onde as infor-
mações serão armazenadas, organizadas e distribuídas entre todos os agentes envolvidos
no processo de busca. Esse repositório é diretamente ligado ao Agente Coordenador que,
por sua vez, é responsável por gerenciar o fluxo das informações no processo de coope-
ração. Nesse esquema, sempre que um agente deseja compartilhar uma informação, ele
envia a informação para o repositório, através do Agente Coordenador. Consequente-
mente, sempre que um agente necessita de alguma informação compartilhada, ele solicita
esta informação ao Agente Coordenador. Este processo se dá pela troca de estímulos entre
os agentes e em caso de falhas, os Agentes Metaheurísticas trabalham sozinhos, com suas
próprias soluções.

A comunicação entre os agentes acontece sempre intermediada pelo Agente Coorde-
nador e pode ser realizada de duas formas, mas sempre compartilhando informações que
dizem respeito às soluções do problema tratado. A primeira forma de comunicação é entre
os agente presentes na arquitetura. Neste modelo, os agentes compartilham seus recursos,
como por exemplo, uma estratégia de busca local, ou uma estratégia de construção de
soluções. Quando um Agente Metaheurística necessita realizar uma busca local em sua
solução, ele faz esta requisição ao Agente Coordenador, ou seja, envia um estímulo a este
agente, solicitando uma busca local, que, por sua vez, estimula o agente que implementa
uma heurística de busca local. Por fim, o Agente Coordenador envia esta solução para o
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Agente Metaheurística que a solicitou.
A segunda forma de comunicação é entre os agentes e o repositório de soluções, através

de envio e requisição de novas soluções, sempre feitas por intermédio do Agente Coorde-
nador. As possibilidades de interação entre os Agentes Metaheurísticas e o repositório de
soluções são determinadas pela capacidade destes agentes de agir através da construção
de soluções e da exploração do espaço de busca. Neste sentido, as funções de vizinhança
representam uma das principais formas de ação sobre o problema, permitindo a constru-
ção de novas soluções a partir da modificação de soluções já existentes. É através destas
funções de vizinhança que os Agentes Metaheurísticas são capazes de percorrer o espaço
de busca, procurando pela melhor solução do problema.

Quando um agente melhora a solução compartilhada ou quando encontra uma nova
solução, de boa qualidade, envia esta nova solução ao repositório de soluções, por inter-
médio do Agente Coordenador. No repositório de soluções é formado, então, um conjunto
de soluções de elite, mantendo as melhores soluções encontradas e descartando as piores.
Quando uma nova solução é enviada ao repositório por algum agente, esta é organizada
dentre todas as outras já existentes e a pior é eliminada.

Fernandes et al. (2009) apresentam cinco especializações da AMAM e aplicadas ao
Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo (TOTH; VIGO, 2002). Três
dessas especializações são associadas com o uso de metaheurísticas individuais: Busca
por Vizinhança Variável (VNS), Busca Local Iterada (ILS) e Algoritmo Genético (AG).
A quarta especialização corresponde à aplicação simultânea dessas três metaheurísticas,
cada uma compondo um Agente Metaheurística. Já a quinta especialização corresponde
ao uso de cinco Agentes Metaheurísticas, todos sendo compostos pela ILS, implementados
simultaneamente. Para essas especializações, o Agente Construtor de Solução implementa
uma heurística gulosa, enquanto o Agente Busca Local implementa o Método de Descida
(BLUM; ROLI, 2003).

4.4 Colaboração de Metaheurísticas por Sistemas Multiagente

Proposta por Malek (2009, 2010), esta abordagem é baseada em sistemas multiagente
e hiper-heurísticas (BURKE et al., 2003) e permite executar várias metaheurísticas si-
multaneamente, colaborando entre si para alcançar melhores resultados em problemas de
otimização combinatória. Os resultados de uma metaheurística em particular são compar-
tilhados por meio de uma população global de soluções candidatas. Então, essas soluções
são melhoradas por várias metaheurísticas e a população global de soluções candidatas
vai sendo desenvolvida.

Essa abordagem é similar à MAGMA, descrita na seção 4.1. Quanto aos agentes,
existem quatro tipos: agente problema, agente repositório de soluções, agente algoritmo e
agente orientador. Na figura 8, é mostrada uma configuração com seis agentes, cujas setas
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representam a comunicação entre eles.

Figura 8 – Configuração com seis agentes (MALEK, 2010)

O agente problema é a porta de entrada do sistema, recebendo os dados de um ar-
quivo de configuração do problema em questão. Este agente inicia todos os outros agentes
enviando uma mensagem init. Ele pode receber dois tipos de mensagens:

• request: para soluções iniciais (o agente pode gerar uma solução inicial desde que
tenha informação sobre o problema).

• inform: quando uma nova boa solução é encontrada pelo agente algoritmo.

O agente problema também mede o tempo de otimização global e, após um tempo
limite, ele envia uma mensagem done a todos os agentes e estes finalizam o trabalho.

O agente repositório de soluções gerencia a população de soluções candidatas e fornece
soluções para todos os agentes algoritmo. Primeiramente ele solicita ao agente problema
uma solução inicial, então ele recebe mensagens dos agentes algoritmo com requisições
tanto de enviar quando de receber soluções.

O agente algoritmo dispõe de uma metaheurística em particular, sendo responsável
por:

• Obter os parâmetros de configuração do algoritmo do agente orientador.

• Solicitar ao agente repositório de soluções por soluções candidatas.

• Executar o algoritmo com os parâmetros e as soluções recebidos.

• Enviar a melhor solução encontrada para o agente problema ao final da execução.

• Enviar as soluções de volta ao agente repositório de soluções.

• Enviar um relatório sobre a execução do algoritmo para o agente orientador.

Estas ações são realizadas até que uma mensagem done seja recebida do agente pro-
blema.

O agente orientador fornece os parâmetros de configuração para os agentes algoritmo
e recebe o relatório das execuções dos algoritmos.
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Os experimentos computacionais foram realizados com a implementação das metaheu-
rísticas Algoritmo Genético (HOLLAND, 1962) e Busca Tabu (GLOVER, 1986) e testados
no Problema do Caixeiro Viajante em 10 instância da TSPLIB (REINELT, 1991) com
𝑛 entre 51 e 574. Foram feitas 10 execuções independentes, com o tempo de 10 minutos
para cada uma, e os valores mínimos e médios da soluções encontradas foram relatados.

4.5 Busca local guiada baseada em agentes (ABGLS)
Proposta por Barbucha (2012), trata-se de uma abordagem híbrida para resolver pro-

blemas de otimização combinatória em que metaheurísticas de busca local guiada (GLS)
(VOUDOURIS; TSANG, 1995) são incorporadas em uma arquitetura multiagente coope-
rativa, baseada no conceito de times assíncronos (A-Teams) (TALUKDAR et al., 1998),
em que cada agente realiza uma busca local guiada.

Esta abordagem é formada pelos seguintes elementos: um conjunto de agente traba-
lhando assincronamente e em paralelo, uma memória comum compartilhada e um fluxo
de mensagens entre os agentes. Existem duas classes de agentes: o Agente Gerenciador
da Soluções (GSa), responsável pelo processo de encontrar a melhor solução e gerenciar
a população de indivíduos armazenada na memória, e um conjunto de Agentes de Busca
Local Guiada (GLSa), cada um representando uma implementação da busca local guiada.

O GSa gera a população inicial de soluções e armazena na memória comum, lê um
indivíduo da memória comum e o envia periodicamente para os agentes de busca, e atualiza
a memória comum armazenando a possível solução melhorada obtida dos agentes de
busca (GLSa). A principal tarefa do conjunto de agentes GLSa é melhorar uma solução,
periodicamente enviada pelo GSa, e enviar novamente para o GSa após a tentativa de
melhoria.

Esta abordagem foi implementada utilizando a linguagem de programação Java no
ambiente JADE (Java Agent Development Framework) e os experimentos computacio-
nais foram executados utilizando um total de 26 instâncias do Problema de Roteamento
de Veículos. Para esta implementação, quatro buscas locais guiadas diferentes foram utili-
zadas nos agentes GLSa, utilizando procedimentos de busca local distintos. Varias combi-
nações entre esses agentes foram utilizadas e chegou-se a uma conclusão de que a variação
destas buscas locais produz um impacto positivo nos resultados dos experimentos, sendo
considerada uma abordagem promissora com relação a outras abordagens que resolvem o
Problema de Roteamento de Veículos.

4.6 Considerações acerca dos trabalhos correlatos
A principal diferença da AMHM para as abordagens descritas na seções anteriores é

que cada agente na AMHM faz uso de um conjunto de metaheurísticas, ou parte delas,
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fazendo uso do potencial da hibridização de metaheurísticas. Sendo assim, várias me-
taheurísticas podem ser encontradas em execução na nuvem, a cada iteração, cooperando
entre si.

Outra vantagem é o uso da Otimização por Nuvem de Partículas como inspiração, em
particular, a implementação descrita por Goldbarg, Souza e Goldbarg (2008), uma vez que
esta metaheurística é inerentemente multiagente, permitindo usar todo o potencial dos
sistemas multiagente. Os trabalhos de Goldbarg, Souza e Goldbarg (2005, 2006a, 2006b),
Souza (2006), Rosendo e Pozo (2010) e Martins et al. (2013) também apontam a PSO,
com algumas modificações nos operadores, como uma técnica promissora para problemas
discretos de otimização combinatória.
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5 Arquitetura multiagente para Hibridização
de Metaheurísticas

“Nunca existiu uma grande inteligência
sem uma veia de loucura.”

Aristóteles

Neste capítulo, será apresentada a modelagem da arquitetura proposta, chamada Ar-
quitetura multiagente para Hibridização de Metaheurísticas (AMHM). Essa arquitetura
faz uso dos conceitos de Sistemas multiagente e é inspirada na Otimização por Nuvem
de Partículas. Seu objetivo é fornecer um ambiente para hibridização de metaheurísticas.
Na modelagem da AMHM, as partículas são agentes autônomos com memória e métodos
de decisão e de aprendizagem. A memória contém dois tipos de informação: própria e
adquirida. A informação própria é constituída por metaheurísticas e permite ao agente
explorar o espaço de soluções de forma autônoma, enquanto a informação adquirida é
oriunda de outros agentes, como por exemplo, a atratividade de certas posições do espaço
de soluções, métodos de busca e parâmetros de configuração. Os agentes tomam decisões
baseados na informação contida em suas memórias. Na abordagem proposta, os agentes
possuem uma correspondência um-para-um com as partículas na Otimização por Nuvem
de Partículas. Por este motivo, os agentes serão denominados unicamente como partículas
daqui por diante.
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A abordagem proposta foi concebida visando a modelagem de entidades autônomas,
que buscam atingir o objetivo específico de percorrer o espaço de soluções em problemas
de Otimização Combinatória. Neste sentido, a posição de uma partícula é identificada
como uma solução no espaço de soluções do problema de otimização. É permitido às par-
tículas realizarem um movimento de sua posição atual para outra posição por meio de
um operador de movimento, que constrói uma trajetória passando por posições interme-
diárias. Na AMHM, este operador de movimento é chamado de operador de velocidade.
Durante a trajetória, melhores posições podem ser encontradas e a partícula pode decidir
entre interromper ou continuar a referida trajetória.

As partículas da AMHM podem ser classificadas como agentes reativos com me-
mória (WOOLDRIDGE, 2009), uma vez que estão organizadas em uma nuvem (uma or-
ganização biológica) e podem agir e reagir no ambiente. Além disso, as partículas mantêm
alguns estados anteriores armazenados, a fim de usá-los nos seus métodos de aprendiza-
gem. Seguindo a classificação hierárquica para hibridização de metaheurísticas definida
por Talbi (2009), descrita na seção 2.5, o processo de hibridização usado na AMHM
é classificado como uma cooperação de alto nível heterogênea, uma vez que várias
metaheurísticas distintas são executadas em paralelo pelas diferentes partículas em função
de encontrar o valor ótimo para a função-objetivo do problema de otimização em questão.
Resumindo, a AMHM possui agentes reativos com memória e age em cooperação de alto
nível heterogênea com relação à hibridização de metaheurísticas.

Para modelar a AMHM como um framework para hibridização de metaheurísticas
usando a PSO como inspiração, é necessário planejar a implementação de cada com-
ponente desta técnica (partícula, posição, velocidade, comunicação entre as partículas e
vizinhanças). Geralmente, os conceitos de posição e partícula estão misturados na PSO e
a partícula é identificada pela sua posição no espaço de soluções, ou seja, não há distinção
entre partícula e posição. Na arquitetura proposta, esses conceitos são definidos separada-
mente: a posição da partícula é uma solução para o problema de otimização, enquanto a
partícula é um agente autônomo que possui uma memória e métodos de decisão e aprendi-
zagem. Nos parágrafos seguintes, os principais componentes da arquitetura são descritos
de uma forma geral. Para cada problema de otimização a ser abordado, a descrição desses
componentes deverá ser definida em função do mesmo.

A partícula é o componente central da AMHM. É um agente cuja localização no
espaço de soluções do problema de otimização em questão é dada por uma solução. Cada
partícula conhece a avaliação de sua posição no espaço de busca, dada pelo valor da
função-objetivo associada à sua posição e possui uma memória, assim como a posição,
os métodos e as estratégias da partícula que tem a melhor posição. A forma como uma
partícula pode acessar as informações de uma outra partícula depende de como será
implementada a AMHM. Para as implementações desta tese, uma partícula tem acesso
direto à melhor partícula avaliada, ou seja, a leitura das informação é feita com acessos
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Figura 9 – Composição estrutural da AMHM

simples à estrutura da partícula. Contudo, em implementações distribuídas, pode-se usar
mecanismos de interações entre agentes comumente encontrados na literatura de sistemas
multiagente, tais como KQML, ACL e blackboard (WOOLDRIDGE, 2009). O blackboard,
por exemplo, pode ser utilizado como uma memória central, cujas informações contidas
são compartilhadas entre os agentes.

A composição estrutural da AMHM com a partícula como elemento central, apresen-
tada na figura 9, mostra a interação da partícula com o ambiente por meio das ações
e percepções, enquanto a estrutura interna de uma partícula, apresentada na figura 10,
mostra os componentes que uma partícula possui para serem implementados.

Partícula

*zPosição
*zValorzdazfunção-objetivo
*zMelhorzposiçãozjázalcançada

Métodozde
Decisão

Métodozde
Aprendizagem

Estratégias
dezDecisão

Estratégiaszde
Aprendizagem

Memória
Metaheurísticaz1
Metaheurísticaz2
Metaheurísticaz3
.z
.
Metaheurísticazm

Estratégiaz1
Estratégiaz2
Estratégiaz3
.z
.
Estratégiazn

Agente Estratégias (regras)

comportamentais

Figura 10 – Composição estrutural interna de uma partícula da AMHM

A posição da partícula corresponde à representação da solução do problema. Por exem-
plo, para o Problema do Caixeiro Viajante, a representação pode ser uma permutação de
n inteiros onde n denota o número de cidades. Supondo que 𝑛 = 5, um exemplo de solução
é dado pela permutação (3, 0, 4, 2, 1), significando que o caixeiro vai da cidade 3 para a 0,
depois para a 4 e daí por diante até voltar ao ponto de partida. A primeira posição de uma



64 Capítulo 5. Arquitetura multiagente para Hibridização de Metaheurísticas

partícula é obtida como em outras metaheurísticas, podendo ser gerada aleatoriamente
ou por algum método construtivo.

A memória contém informação sobre a partícula e sua trajetória de busca. Alguns
exemplos deste tipo de informação são: a posição da partícula e seu respectivo valor da
função-objetivo, a melhor posição já atingida, uma lista de estratégias (decisão e apren-
dizagem) que podem ser usadas para modificar a posição da partícula, o histórico de
utilização destas estratégias tanto pela própria partícula quanto pelos seus pares, regis-
tros das estratégias de busca de sucesso, posições anteriores de boa qualidade e parâmetros
das estratégias de busca.

A modificação da localização da partícula no espaço de busca é interpretada como
um deslocamento. Para isso, conta-se com o operador de velocidade, o qual se refere ao
modo de deslocamento realizado pela partícula de uma posição para outra. Trata-se de
um operador oriundo da proposta da PSO para problemas discretos apresentada na seção
2.3.

Existem outras características importantes relacionadas aos sistemas multiagente, de-
finidas a seguir:

• Ambiente: espaço de busca do problema de Otimização Combinatória.

• Objetivo: explorar o espaço de busca a fim de encontrar soluções de boa qualidade.

• Percepções: são as informações do ambiente, relacionadas com as outras partículas,
que interessam à partícula em questão. No contexto da AMHM, cada partícula
conhece a posição, os métodos e as estratégias da partícula que tem a melhor posição.

• Estratégias: características de comportamento com o intuito de atingir o seu ob-
jetivo mais rapidamente. As estratégias de decisão são heurísticas e metaheurísticas
que, aplicadas à posição da partícula, fazem com que a mesma mude sua localiza-
ção no espaço de busca. As estratégias de aprendizagem são regras de utilização de
dados estratégicos percebidos pela partícula, tais como histórico da utilização das
estratégias pelas partículas, registros de tentativas de sucesso e falha das estraté-
gias, registro de posições de boa qualidade atingidas pelas partículas e configurações
mais promissoras de parâmetros que as partículas podem assumir. Na AMHM, as
partículas cooperam entre si, compartilhando informações da memória.

• Ações: execução dos métodos de decisão e de aprendizagem, além das atualizações
do valor da função-objetivo, da posição e da velocidade.

O método de decisão é utilizado para definir qual estratégia será utilizada para modi-
ficar a posição da partícula. O método consiste na seleção e execução de uma estratégia
de decisão, tratando-se de uma metaheurística baseada em trajetória ou de um opera-
dor de metaheurísticas populacionais como, por exemplo, um operador de recombinação
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como nos Algoritmos Genéticos. Há um conjunto de metaheurísticas disponíveis para se-
rem selecionadas pelo método de decisão, formando assim um banco de metaheurísticas.
A figura 10 ilustra tanto o método de decisão quanto o banco de estratégias, que con-
tém as metaheurísticas disponíveis. Nas implementações para esta tese, foram utilizadas
apenas metaheurísticas de trajetória. Oportunamente, podem ser utilizados elementos de
recombinação das soluções como nas metaheurísticas baseadas em população. Isto pode
ser feito de várias formas. Um exemplo é definindo um grupo de partículas (uma popu-
lação) para que a metaheurística populacional seja executada. Caso não se queira formar
uma população de partículas, pode-se implementar a hibridização com metaheurísticas
populacionais através da implementação de operadores específicos como estratégias de
ação nas partículas, ou seja, selecionar alguns operadores que compõem a metaheurística
populacional e adicioná-los às estratégias de decisão.

Inicialmente, o método de decisão seleciona uma estratégia do banco de metaheurís-
ticas aleatoriamente e a associa à respectiva partícula na inicialização do algoritmo. Ao
longo da execução do algoritmo, o método de decisão pode selecionar uma outra estra-
tégia, tomando como base o seu histórico de sucesso, caso a estratégia atual não esteja
encontrando boas soluções. O sucesso de uma estratégia é verificado quando a aplicação
da mesma consegue melhorar a posição da partícula, isto é, melhorar a função-objetivo
associada à posição. Quanto mais bem sucedida for a aplicação de uma estratégia, maior
será a tendência de ela ser selecionada pelo método de decisão para ser executada pela
partícula em questão. O histórico de sucesso é contabilizado por dois contadores de regis-
tro. Cada vez que a estratégia consegue melhorar a posição da partícula, o contador de
sucesso é incrementado. Já em caso de falha, o contador de falha é incrementado. Quando
a taxa de erro relacionada a sucessos e falhas atingir um certo valor, então a estratégia
atual será trocada por outra mais promissora. Pode-se escolher a estratégia mais promis-
sora até o momento, ou então selecionar dentre as n estratégias mais promissoras. Os
valores de incremento de sucesso e falha, de taxa de erro e de definição da estratégia a ser
selecionada são parâmetros a serem definidos na implementação.

Na memória da partícula, como já dito anteriormente, é mantido um histórico da busca
realizada por aquela partícula. Esse histórico pode conter quaisquer informações sobre a
busca, tais como posições consideradas boas (soluções de elite), parâmetros utilizados nas
aplicações das metaheurísticas e estatísticas de sucesso e falha. O método de aprendizagem
é utilizado para atualizar o histórico de busca da partícula correspondente. O método de
aprendizagem tem acesso a um banco de estratégias. As estratégias de aprendizagens dire-
cionam o método de decisão em sua escolha de estratégias de decisão, como por exemplo,
manter em um grupo de elite as cinco melhores posições que a partícula já passou, a forma
de contabilizar sucesso e falha, como será feita a mudança de parâmetro para uma nova
aplicação da metaheurística etc. Na inicialização, o método de aprendizagem seleciona
uma estratégia de forma aleatória e associa à respectiva partícula. Posteriormente, caso
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a estratégia selecionada não tenha sucesso em ajudar a encontrar uma posição de melhor
qualidade, o método de aprendizagem fará uma troca da mesma. Cada estratégia tem a
função de atualizar a memória da partícula, sendo aplicada à medida em que as estratégias
de decisão são executadas, coletando as informações necessárias para a memória.

Ao aplicar uma metaheurística à posição da partícula, uma nova posição é encontrada.
A partícula, então, assume esta nova posição. Depois disso, a partícula movimenta-se no
espaço de busca na direção de outra posição: 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡 ou 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡. O movimento da posição atual
para outra posição é realizado por meio de um operador de velocidade. O movimento
realizado pode ser definido de diversas formas, podendo inclusive apenas ser assumida a
posição de destino.

O operador de velocidade utilizado na implementação atual da AMHM é o Path-
Relinking, que permite traçar uma trajetória entre duas posições, passando por posições
intermediárias. As posições de origem (𝑥𝑜) e de destino (𝑥𝑑) para a execução do Path-
Relinking podem ser definidas de acordo com as estratégias descritas na seção 2.3, resul-
tando nas alternativas a seguir:

• A posição de origem é a posição atual da partícula, enquanto a posição de destino
poderá ser a melhor posição já visitada pela partícula (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡) ou a melhor posição já
visitada pela nuvem (𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡), seguindo a ideia da PSO implementado por Goldbarg,
Souza e Goldbarg (2008). A definição da posição de destino poderá ser realizada por
meio de um sorteio, por exemplo, definindo probabilidades para cada posição (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡

e 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡), alterando essas probabilidades durante a execução do algoritmo, ou mesmo
mantendo-as constantes.

• A posição de origem é a melhor posição já visitada pela partícula (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡) ou a me-
lhor posição já visitada pela nuvem (𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡), também podendo selecionar uma delas
usando sorteio e probabilidades, enquanto a posição de destino é a posição atual
da partícula. Nesse caso, segue-se a observação feita por Ribeiro, Uchoa e Werneck
(2002), mencionada anteriormente, que sugere que o início da trajetória seja da
melhor solução para a pior.

• Combinar as duas estratégias anteriores.

Uma vez que as posições de origem e destino são definidas, a partícula inicia sua
trajetória. A trajetória pode ser completa ou truncada, ou seja, interrompida em algum
ponto intermediário. Caso seja traçada por completo, a melhor posição encontrada será a
nova posição da partícula. Caso a escolha tenha sido parar em uma posição intermediária
(melhor que a atual), esta será a nova posição da partícula. Em qualquer caso, pode-se
aplicar uma pós-otimização, utilizando a estratégia de decisão mais efetiva da nuvem para
tentar encontrar uma posição ainda melhor e esta será a nova posição da partícula. Na
figura 11, é exemplificada uma das situações descritas, na qual a trajetória é interrompida
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quando uma posição melhor que a posição de origem é encontrada, a estratégia de decisão
mais efetiva da nuvem é executada nessa posição, resultando em uma posição ainda melhor
que será a nova posição da partícula.

posição
de origem

posição
de destino

encontrada posição melhor 
que a posição de origem

nova posição
de destino

executa a estratégia 
de decisão mais

 efetiva da nuvem

Figura 11 – Operador de velocidade com trajetória interrompida

Considerando o caso de problemas onde o objetivo é de minimização, o pseudo-código
com a ideia geral para a AMHM é descrito no algoritmo 2. O algoritmo recebe como
parâmetros de entrada o tamanho da nuvem, na variável 𝑡𝑎𝑚_𝑛𝑢𝑣𝑒𝑚, e o(s) critério(s)
de parada do algoritmo. Alguns exemplos de critérios de parada são o número de iterações
sem melhoria, o número máximo de iterações e o tempo máximo de execução.

A 𝑖-ésima partícula é representada por 𝑝𝑖, enquanto a sua posição correspondente é
representada por 𝑥𝑖. A melhor posição já ocupada pela 𝑖-ésima partícula é representada
por 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖

e 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 representa a melhor posição já ocupada por uma partícula.
Primeiramente, os bancos de estratégias de decisão (ED) e de aprendizagem (EA)

são carregados com as estratégias disponíveis e um valor grande é atribuído ao valor de
𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 (linhas 1 a 3). Entre as linhas 4 e 9, a posição inicial da partícula é gerada e são
atribuídas à partícula suas estratégias de decisão e de aprendizagem dentre as disponíveis
em 𝐸𝐷 e 𝐸𝐴, respectivamente. É importante definir a estrutura de dados da partícula
para que seja possível armazenar as informações que serão utilizadas pelas estratégias de
aprendizagem selecionadas, a referência para as estratégias de decisão da partícula, além
de outras informações essenciais, tais como posição, valor da função-objetivo e o valor
para 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡.

Nos próximos passos, até que o(s) critério(s) de parada seja(m) satisfeito(s) (linha 26),
a posição de cada partícula é avaliada e o valor da respectiva função-objetivo é calculado
na linha 12. As posições 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖

e 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 são atualizadas em caso de melhoria (linhas 13 a 18).
Na linha 21, o método de aprendizagem é iniciado a fim de coletar as informações

para o aprendizado da partícula, atualizando a sua respectiva memória. Os resultados do
método de aprendizagem são importantes para o método de decisão, uma vez que eles
são utilizados para alterar ou não a estratégia escolhida pelo método para ser aplicada
na partícula correspondente. Para que o método de aprendizagem seja eficiente, são co-
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Algoritmo 2: Pseudo-código da AMHM
Entrada: tam_nuvem, critério(s) de parada

1 𝐸𝐷 = 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟_𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑎𝑠_𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜()
2 𝐸𝐴 = 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟_𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑎𝑠_𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑔𝑒𝑚()
3 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡) = ∞
4 para 𝑖 <– 1 até 𝑡𝑎𝑚_𝑛𝑢𝑣𝑒𝑚 faça
5 𝑥𝑖 = 𝑔𝑒𝑟𝑎_𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜(𝑝𝑖)
6 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖

) = ∞
7 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟_𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑎_𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜(𝑝𝑖, 𝐸𝐷)
8 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟_𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑎_𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑔𝑒𝑚(𝑝𝑖, 𝐸𝐴)
9 fim

10 repita
11 para 𝑖 <– 1 até 𝑡𝑎𝑚_𝑛𝑢𝑣𝑒𝑚 faça
12 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑥𝑖) = 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑟(𝑥𝑖)
13 se 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑥𝑖) < 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖

) então
14 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖

= 𝑥𝑖

15 fim
16 se 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑥𝑖) < 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡) então
17 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 = 𝑥𝑖

18 fim
19 fim
20 para 𝑖 <– 1 até 𝑡𝑎𝑚_𝑛𝑢𝑣𝑒𝑚 faça
21 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟_𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜_𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑔𝑒𝑚(𝑝𝑖)
22 𝑥𝑖 = 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟_𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜_𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜(𝑝𝑖)
23 𝑥𝑑𝑒𝑠𝑡 = 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖𝑜(𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖

, 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡)
24 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑟_𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟_𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒(𝑥𝑖, 𝑥𝑑𝑒𝑠𝑡)
25 fim
26 até critério(s) de parada satisfeito(s)

Resultado: posição armazenada em 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡.

letadas informações durante a execução do método de decisão e também do operador de
velocidade. O tipo da informação coletada é definido de acordo com as estratégias de
aprendizagem utilizadas.

Na linha 22, o método de decisão é executado usando a estratégia selecionada, procu-
rando por uma melhor posição no espaço de soluções. Uma estratégia disponível, como já
explicado, trata-se de um algoritmo heurístico, baseado em uma metaheurística, para o
problema de otimização em questão. Na linha 23, é feito o sorteio da posição para a qual
a partícula vai se direcionar no operador de velocidade, sendo uma dentre 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖

e 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡. Na
linha 24, aplica-se o operador de velocidade entre 𝑥𝑖 e 𝑥𝑑𝑒𝑠𝑡. Considerando a interrupção
na trajetória da partícula, caso seja encontrada uma nova posição (𝑥𝑛𝑜𝑣𝑎) melhor que 𝑥𝑖,
a trajetória é interrompida imediatamente. Então, o método de decisão seleciona a estra-
tégia de decisão mais efetiva até o momento e a executa sobre a posição 𝑥𝑛𝑜𝑣𝑎. Se a nova
posição alcançada pela partícula após a execução dessa estratégia de decisão é melhor
do que 𝑥𝑛𝑜𝑣𝑎, então esta será a nova posição atual da partícula. Caso contrário, a nova
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posição atual da partícula será 𝑥𝑛𝑜𝑣𝑎.
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6 Experimentos Computacionais

“O insucesso é apenas uma oportunidade
para recomeçar de novo com mais inteligência.”

Henry Ford

Para testar o potencial da arquitetura desenvolvida, foram escolhidos dois problemas
de Otimização Combinatória pertencentes à classe NP-difícil que são, comumente, utili-
zados como base de teste para novas ideias algorítmicas: o Problema do Caixeiro Viajante
(PCV) e o Problema Quadrático de Alocação (PQA). Os problemas são descritos nos
Apêndices A e B, respectivamente.

A seção 6.1 apresenta a metodologia adotada para os experimentos, enquanto as se-
ções 6.2 e 6.3 apresentam os experimentos computacionais aplicados ao PCV e ao PQA,
respectivamente. Os resultados obtidos com os algoritmos implementados são compara-
dos com os resultados de outros algoritmos existentes na literatura, a fim de verificar a
efetividade da abordagem proposta. Os resultados são mostrados em forma de tabelas
comparativas, testes estatísticos e gráficos.

A leitura da seção 6.1 antes das seções 6.2 e 6.3 é muito importante, visto que ela
descreve como serão realizados os experimentos computacionais, a plataforma de execução,
a descrição das tabelas e o uso das ferramentas gráficas e estatísticas.
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6.1 Metodologia dos experimentos

Os algoritmos foram implementados na linguagem de programação C/C++ e com-
pilados com o GNU g++. Os experimentos computacionais foram executados em um
computador com processador Intel Xeon QuadCore 2,8 GHz com 8 Gigabytes de memó-
ria RAM e sistema operacional Scientific Linux 64 bits. Não foram utilizadas técnicas de
multiprocessamento para os experimentos.

Os parâmetros para cada especialização da AMHM foram selecionados após uma bate-
ria de testes. Um conjunto de diferentes valores foi testado e os selecionados foram aqueles
que apresentaram os melhores resultados com relação à qualidade de solução e tempo de
execução. Esses parâmetros são indicados nas seções seguintes.

Para cada instância do problema em questão, foram realizadas 30 execuções inde-
pendentes. Os resultados são apresentados pelo Desvio Relativo Percentual (DRP) com
relação ao valor da solução ótima da instância, calculado pela equação 6.1, em que 𝑆𝑎𝑙𝑔 e
𝑆𝑜𝑝𝑡 correspondem ao valor da solução obtida pelo algoritmo implementado e ao valor da
solução ótima (ou da melhor solução conhecida) da instância, respectivamente.

𝐷𝑅𝑃 (%) = 𝑆𝑎𝑙𝑔 − 𝑆𝑜𝑝𝑡

𝑆𝑜𝑝𝑡

× 100 (6.1)

Os resultados computacionais serão analisados por meio de testes estatísticos e gráficos
do tipo boxplot. Segundo McGill, Tukey e Larsen (1978), o boxplot representa um sumário
visual dos dados amostrados. A linha mais escura marca o valor da mediana, enquanto
a base e o topo da caixa demarcam as posições do primeiro e do terceiro quartil, res-
pectivamente. As extremidades inferior e superior marcam os valores observados que são
limítrofes para outliers, sendo chamadas de whisker ou “fio de bigode”. Por fim, valores
atípicos são expressados por pontos fora da caixa (chamados de outliers). A estrutura de
um gráfico boxplot é ilustrada na figura 12.

O teste de Mann-Whitney (CONOVER, 1999) com nível de significância de 5% (0,05)
para o 𝑝-valor foi aplicado nas comparações entre dois algoritmos em que foi possível
executá-los no mesmo ambiente computacional. Trata-se de um teste estatístico não-
paramétrico utilizado para comparar duas amostras independentes. A hipótese nula (𝐻0)
afirma que as duas amostras vêm da mesma população, enquanto a hipótese alternativa
(𝐻1) afirma que uma delas possui valores maiores que a outra. Quando o 𝑝-valor é menor
que o nível de significância, decide-se rejeitar 𝐻0, isto é, há diferença significativa entre
as amostras. Para comparações entre três ou mais algoritmos, Conover (1999) recomenda
o uso do teste de Kruskal-Wallis. Os testes citados foram aplicados com o auxílio do
software R (R Core Team, 2012).

Quando não foi possível executar os algoritmos comparados no mesmo ambiente com-
putacional, um coeficiente de escala foi calculado para se ter uma aproximação dos tempos
de execução a serem comparados. O valor desse coeficiente é informado na descrição da
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Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_caixa

Figura 12 – Estrutura de um gráfico boxplot

tabela em questão, sendo calculado dividindo-se o valor do clock do computador em que
foi executado o algoritmo a ser comparado pelo valor do clock do computador onde as
implementações da AMHM foram executadas, no caso 2,8 GHz. Por exemplo, um al-
goritmo que foi executado em um computador com processamento de 2,4 GHz (com a
mesma quantidade de memória RAM), o coeficiente de escala será 2,4

2,8 ≈ 0,9. Esse valor
é multiplicado aos tempos de execução do respectivo algoritmo. O mesmo cálculo poderá
ser adaptado quando as quantidades de memória RAM forem diferentes.

Nas tabelas apresentadas ao longo do capítulo, as colunas 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑖𝑛, 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑, 𝑇𝑚𝑒𝑑 e
𝑁𝑜𝑝𝑡 correspondem, respectivamente, ao DRP com relação à menor solução encontrada,
ao DRP com relação à média das soluções encontradas em todas as execuções, à média do
tempo de execução (em segundos) da execuções independentes e ao número de soluções
ótimas (ou melhor solução conhecida) encontradas nas execuções. A coluna 𝑝-valor cor-
responde ao valor resultante do teste de Mann-Whitney ou de Kruskal-Wallis, conforme
o caso. Para qualquer 𝑝-valor inferior a 10−4 será reportado como < 10−4, pois será um
valor próximo de zero, mas não zero exatamente. A linha Média ao final das tabelas
corresponde à média geral de cada coluna, com exceção da coluna 𝑁𝑜𝑝𝑡, que mostra o
somatório das soluções ótimas encontradas. O símbolo “–” significa que não há resultado
disponível para aquele item na tabela.

Com relação às instâncias utilizadas, elas serão definidas de acordo com a necessidade
e objetivo do respectivo experimento, ou seja, para cada experimento, será informado o
conjunto de instâncias utilizado. Quanto aos parâmetros a serem configurados nos algorit-
mos, alguns foram definidos de forma fixa, baseados em experiências anteriores, e outros
foram definidos por meio de experimentos computacionais.
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6.2 Experimentos com o Problema do Caixeiro Viajante
Os primeiros experimentos computacionais realizados para testar a efetividade da

AMHM foram aplicados ao Problema do Caixeiro Viajante Simétrico. Uma breve revisão
deste problema pode ser lida no apêndice A.

Dado um grafo 𝐺 = (𝑉,𝐸), |𝑉 | = 𝑛, uma solução para o Problema do Caixeiro Viajante
(PCV) em 𝐺 é representada por uma permutação dos 𝑛 inteiros entre 1 e 𝑛, denotada
por 𝑠 = (𝑠1,...,𝑠𝑛). O valor da função-objetivo é calculado pela equação 6.2, onde 𝑤𝑖𝑗 é o
peso da aresta entre os vértices 𝑠𝑖 e 𝑠𝑗.

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟(𝑠) =
𝑛∑︁

𝑖=1
𝑤𝑖,𝑖+1 + 𝑤𝑛,1 (6.2)

A posição inicial de uma partícula é gerada com uma versão aleatória da heurística
do vizinho mais próximo apresentada no trabalho de Bellmore e Nemhauser (1968). O
procedimento é similar à fase construtiva de um algoritmo GRASP, conforme definido
por Feo e Resende (1989). Primeiramente, um vértice de 𝐺 é escolhido de forma aleatória
e atribuído a 𝑠1. Para escolher o vértice que será atribuído a 𝑠2, uma lista de candidatos é
construída com 5% dos vértices mais próximos a 𝑠1. Um vértice é escolhido aleatoriamente
dessa lista para ser então adicionado à posição. Este passo se repete até que a composição
da posição esteja completa, o que corresponde a uma solução para o PCV.

Os bancos de estratégias de decisão e de aprendizagem são vetores cujos índices in-
dicam qual estratégia utilizar. Com relação à estratégia de aprendizagem, apenas uma é
utilizada nos experimentos: a análise das estatísticas de sucesso e falha na aplicação de
uma estratégias de decisão. Cada partícula tem contadores de sucesso e falha da aplicação
das estratégias de decisão. Para cada vez que uma estratégia consiga melhorar a posição
da partícula em questão, o seu contador de sucesso é incrementado. Caso contrário, o
seu contador de falha é incrementado. Assim, nas iterações finais, as estratégias de deci-
são com melhor índice de sucesso terão maior probabilidade de serem selecionadas pelo
método de decisão.

O procedimento de path-relinking implementado faz permuta de elementos adjacentes
da posição de origem, considerando essas permutações como listas circulares. Primeiro, a
posição de origem é rotacionada até que o seu primeiro elemento seja igual ao primeiro
elemento da posição de destino, passando então para a análise do segundo elemento da
posição de destino. O elemento correspondente na solução de origem é permutado para
a esquerda até que seja o segundo elemento na sequência correspondente. O processo
continua até que a posição de origem tenha alcançado a posição de destino, ou seja, sejam
iguais. Esse procedimento é ilustrado na figura 13, cuja posição é representada por cinco
elementos.

Foram testadas inicialmente três implementações da AMHM aplicadas ao PCV, com
variações nas estratégias de decisão. Essa variação de implementações tem o objetivo de
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Figura 13 – Trajetória de uma partícula usando path-relinking

observar o comportamento da AMHM utilizando diferentes estratégias.
A motivação para essas três implementações se deve ao fato de se terem os algoritmos

utilizados nas estratégias de decisão disponíveis para incluir na arquitetura proposta,
realizando algumas adaptações. Também é importante relembrar que a posição atual da
partícula é usada como solução inicial para execução das estratégias de decisão, como já
fora mencionado no capítulo anterior, na modelagem da arquitetura proposta.

A primeira implementação, chamada de AMHM-M, usa como estratégias de decisão
três metaheurísticas comumente aplicadas ao PCV: SA (Simulated Annealing), TS (Tabu
Search) e GPR (GRASP com Path-Relinking). Os algoritmos foram implementados pelo
autor desta tese e os parâmetros estão descritos no apêndice C, juntamente com uma
breve descrição da respectiva metaheurística.

A segunda implementação, chamada de AMHM-BL, usa quatro métodos de busca
local como estratégias de decisão: 2-Opt, 3-Opt, LKC (LK-Concorde, versão de 19 de
dezembro de 2003) (APPLEGATE; COOK; ROHE, 2003) e LKH (LK-Helsgaun, versão
2.0.5 com as configurações padrão) (HELSGAUN, 2000). Os métodos 2-Opt e 3-Opt
utilizam a implementação de Applegate, Cook e Rohe (2003) para o Lin-Kerninghan
(LKC), a partir da configuração do mesmo para realizar as operações de troca de duas e
de três arestas, respectivamente.

A terceira implementação, chamada de AMHM-MBL, compreende a junção das
estratégias de decisão das implementações AMHM-M e AMHM-BL, totalizando sete es-
tratégias de decisão. Essa implementação combina metaheurísticas e buscas locais.

6.2.1 Configuração dos parâmetros

O número de partículas foi definido utilizando a especialização AMHM-BL, baseado em
testes iniciais com as seguintes instâncias da biblioteca TSPLIB (REINELT, 1991): d493,
rat575, dsj1000, rl1323, u1817 e pcb3038. Essas instâncias foram selecionadas tomando
como base a variação da dimensão delas, pois as mesmas são do mesmo tipo (Euclidianas,
pois os pesos são calculados pela distância Euclidiana).
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Seguindo a ideia da PSO, a quantidade de agentes pode variar de 10 a 100, dependendo
do tamanho do problema (em geral, são utilizados valores entre 10 e 50). Foram utilizadas
configurações com 10, 20 e 30 partículas e realizadas 10 execuções independentes para cada
instância.

Os resultados para as configurações testadas podem ser conferidos na tabela 1. O
valor ótimo das instâncias é atingido para aproximadamente 68% das execuções para 10
partículas, 81% para 20 partículas e 83% para 30 partículas. Na média geral, o afastamento
da solução ótima foi de aproximadamente 0,0063%, 0,0012% e 0,0005%, respectivamente
para 10, 20 e 30 partículas. Com relação ao tempo de execução (em segundos), na média
geral, os valores ficaram em 11,56s para a configuração com 10 partículas, 14,15s para
20 partículas e 22,32s para 30 partículas. Analisando os valores acima citados, não há
como definir qual configuração é a melhor a ser utilizada. O teste de Kruskal-Wallis será
aplicado para analisar as diferenças significativas entre as três configurações.

Tabela 1 – Configuração do número de partículas

Instância 10 partículas 20 partículas 30 partículas
𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝑁𝑜𝑝𝑡 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝑁𝑜𝑝𝑡 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝑁𝑜𝑝𝑡

d493 0 2,13 10/10 0 3,28 10/10 0 5,14 10/10
rat575 0,0029 1,05 8/10 0 0,65 10/10 0 1,09 10/10
dsj1000 0,0027 7,70 0/10 0,0027 16,38 0/10 0,0027 19,22 0/10
rl1323 0 1,87 10/10 0 3,72 10/10 0 5,79 10/10
u1817 0,0323 36,87 3/10 0,0042 21,09 9/10 0 59,42 10/10
pcb3038 0 19,74 10/10 0 39,79 10/10 0 59,42 10/10
Média 0,0063 11,56 41/60 0,0012 14,15 49/60 0,0005 22,32 50/60

Na tabela 2, são mostrados os 𝑝-valores para teste de Kruskal-Wallis comparando as
três configurações. A coluna “𝑝-valor (DRP)” mostra o indicador com relação à qualidade
de solução, enquanto a coluna “𝑝-valor (tempo)” mostra com relação ao tempo de execu-
ção. O traço (–) indica que não houve necessidade de executar o teste, uma vez que os
resultados são iguais para as três configurações, nesse caso, em termos de qualidade de
solução.

Tabela 2 – Teste de Kruskal-Wallis para configuração do número de partículas

Instância 𝑝-valor (DRP) 𝑝-valor (tempo)
d493 – < 10−4

rat575 0,1260 0,0070
dsj1000 – 0,0035
rl1323 – < 10−4

u1817 0,0025 < 10−4

pcb3038 – < 10−4



6.2. Experimentos com o Problema do Caixeiro Viajante 77

Analisando a tabela 2, com nível de significância de 0,05, não houve diferença significa-
tiva em termos de qualidade de solução, exceto para a instância u1817 (𝑝-valor = 0,0025).
Já com relação ao tempo de execução, há diferença significativa para todas as instâncias.
Sendo assim, a configuração com 10 partículas foi escolhida adotando o critério de menor
tempo médio de execução.

Analisando em individual a instância u1817, o boxplot para esta instância é mostrado
na figura 14. Pode-se observar que há uma variação na amostra, ainda que pequena (0
a 0,07%), apenas para a configuração com 10 partículas. Nas configurações com 20 e 30
partículas, o DRP do valor atípico coincide com o DRP da mediana para 10 partícu-
las. Então, mesmo havendo uma pequena variação nas amostras para 10 partículas, as
amostras para 20 e 30 partículas apresentam um melhoria abaixo de 0,05%. Isso reforça a
escolha da configuração com 10 partículas para os demais experimentos computacionais,
considerando o fator do menor tempo de execução.
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Figura 14 – Boxplot para a instância u1817: afastamento da solução ótima

Para os algoritmos implementados aplicados ao PCV, foram utilizados três critérios de
parada: (i) encontrar a solução ótima, (ii) executar 10 iterações sem melhoria da melhor
solução encontrada até o momento ou (iii) executar 20 iterações.

Com relação à aplicação do operador de velocidade (path-relinking), foram implemen-
tadas duas versões da AMHM, a fim de verificar suas efetividades: uma utilizando a
estratégia back and forward e outra com a backward, sendo ambas com interrupção da
trajetória ao encontrar uma posição melhor.

A escolha de 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡 ou 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 para compor a trajetória com a posição atual se dá por meio
de um sorteio com probabilidades definidas. No início do algoritmo, a probabilidade de



78 Capítulo 6. Experimentos Computacionais

𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡 ser selecionada é de 90%, enquanto a de 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 é de 10%. Esses valores foram definidos
por Goldbarg, Souza e Goldbarg (2006a) e são uma forma de garantir que a partícula
irá confiar mais em si mesma do que na nuvem nas primeiras iterações do algoritmo. Os
valores das probabilidades devem estar sempre dentro do intervalo de 0% a 100% durante
a execução do algoritmo. É possível realizar experimentos com outros valores para as
probabilidades iniciais, contudo, estes não serão abordadas nesta tese.

Naturalmente, a posição a ser escolhida com mais frequência nas iterações iniciais para
compor a trajetória com a posição atual será 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡. Contudo, a cada falha na tentativa de
melhorar a posição atual, há uma diminuição na probabilidade de 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡 e consequentemente
um aumento na probabilidade de 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡. Caso contrário, ocorre o inverso, ou seja, há um
aumento na probabilidade de 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡 e consequentemente uma diminuição na probabilidade
de 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡.

6.2.2 Experimentos com AMHM-M

Para este experimento, será verificado se a implementação AMHM-M consegue melho-
rar os resultados das suas estratégias de decisão em individual. Na tabela 3, são exibidos
os resultados dos experimentos para os algoritmos SA, TS, GPR e AMHM-M para um
conjunto de 34 instâncias da biblioteca TSPLIB (REINELT, 1991) com 𝑛 entre 51 e 1084.
O operador de velocidade utilizado para a AMHM-M segue a estratégia back and forward
com interrupção da trajetória ao encontrar uma posição melhor.

O GPR foi executado com as mesmas condições de parada quando o mesmo é utilizado
como estratégia de decisão na AMHM-M. Contudo, o SA e o TS tiveram uma de suas
condições de parada alterada. No lugar de 10 iterações sem melhoria, foi utilizado o tempo
de execução máximo de 60 segundos para instâncias com 𝑛 < 1000 e 300 segundos para
instâncias com 𝑛 ≥ 1000. Essa mudança foi utilizada na tentativa de se obterem resultados
comparáveis para esses dois algoritmos com relação à AMHM-M, pois, a quantidade de 10
iterações sem melhoria seria insuficiente para a execução individual dos algoritmos com
resultados satisfatórios.

Analisando a tabela 3, pode-se notar que a AMHM-M consegue melhorar os resultados
com relação às execuções individuais das suas respectivas estratégias de decisão. O GPR
consegue ser competitivo, em termos de qualidade de solução, para as instâncias com
𝑛 ≤ 225. A AMHM-M supera o GRP, em termos médios de qualidade de solução, em
23 instâncias, o GRP supera a AMHM-M em nove instâncias e para duas instâncias
os resultados são iguais. Com relação ao SA e TS, a AMHM-M supera-os em 33 das
34 instâncias totais. Outra diferença está no tempo de execução. Tanto o SA como o
TS fizeram uso do tempo máximo que lhes foi configurado para praticamente todas as
execuções. O GRP aumenta consideravelmente o tempo médio de execução à medida em
que aumenta o tamanho da instância, enquanto a AMHM-M apresenta uma variação de
tempo menor.
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6.2.3 Experimentos com AMHM-BL

Para este experimento, será verificado se a implementação AMHM-BL consegue me-
lhorar os resultados das suas estratégias de decisão em individual, além da comparação
com a AMHM-M. O operador de velocidade utilizado para a AMHM-BL também segue
a estratégia back and forward com interrupção da trajetória ao encontrar uma posição
melhor.

O fato de serem usadas duas implementações de uma das heurísticas mais eficientes
para resolução do PCV, a heurística de Lin-Kernighan, é de se esperar que o algoritmo ob-
tenha resultados efetivos. Sabe-se que o uso da heurística de Lin-Kernighan nas estratégias
de decisão (LKC e LKH) contribui diretamente para o bom desempenho da AMHM-BL
quando aplicado ao PCV. Por essa razão, é necessário verificar se a AMHM-BL supera
os resultados dos algoritmos LKC e LKH quando estes são executados em individual. Na
tabela 4, são mostrados os resultados para 31 instâncias da TSBLIB com 𝑛 entre 1000 e
18512, executados no mesmo ambiente computacional.

Os resultados da tabela 4 mostram que, com relação ao LKC, todos os resultados
médios são melhorados pela AMHM-BL e, com relação ao LKH, para 25 instâncias os
resultados médios são melhorados e para seis instâncias são iguais. Com relação ao número
de soluções ótimas encontradas, em um total de 930 execuções, o LKC encontrou apenas
17 soluções ótimas (cerca de 2% de sucesso), o LKH encontrou 427 soluções ótimas (cerca
de 46% de sucesso), enquanto a AMHM-BL encontrou 811 soluções ótimas (cerca de 87%
de sucesso).

A fim de ratificar que a AMHM-BL melhora os resultados com relação ao LKH, em
termos de qualidade de solução, o teste de Mann-Whitney foi aplicado. Os 𝑝-valores
mostram que a hipótese nula é rejeitada para 24 das 31 instâncias testadas, ou seja, cerca
de 77% delas.
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A segunda parte dos experimentos com a AMHM-BL consiste em comparar com a
AMHM-M. Na tabela 5, são mostrados os resultados para 53 instâncias da TSBLIB com
𝑛 entre 51 e 4461, executados no mesmo ambiente computacional.

A AMHM-BL encontra a solução ótima praticamente para todas as execuções das
instâncias testadas, com exceção apenas da instância dsj1000, a qual não se conseguiu
encontrar a solução ótima, mas ficando 0,0027% próximo dela. Para 1590 execuções nas
53 instâncias testadas, foram encontradas 283 soluções ótimas para a AMHM-M, ou seja,
cerca de 18% de sucesso na tentativa de encontrar soluções ótimas, enquanto para a
AMHM-BL foram encontradas 1535 soluções ótimas, sendo cerca de 96% de sucesso. Ana-
lisando visualmente a tabela 5, é possível constatar que a AMHM-BL consegue resultados
mais efetivos que a AMHM-M, não sendo necessário realizar o teste de Mann-Whitney.

Tabela 5 – Comparação entre AMHM-M e AMHM-BL

Instância
AMHM-M AMHM-BL

𝐷𝑅𝑃𝑚𝑖𝑛 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝑁𝑜𝑝𝑡 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑖𝑛 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝑁𝑜𝑝𝑡

eil51 0 0,1721 0,01 23/30 0 0 0 30/30
berlin52 0 0 0,01 30/30 0 0 0 30/30
st70 0 0,5531 0,10 16/30 0 0 0 30/30
eil76 0 0,1859 0,11 15/30 0 0 0 30/30
pr76 0 0,0285 0,05 29/30 0 0 0 30/30
rat99 0 0,4817 0,18 9/30 0 0 0 30/30
rd100 0 0,3552 0,17 9/30 0 0 0 30/30
kroA100 0 0 0,03 30/30 0 0 0 30/30
kroB100 0 0,1909 0,18 12/30 0 0 0 30/30
kroC100 0 0,1462 0,14 21/30 0 0 0 30/30
kroD100 0 0,0070 0,09 27/30 0 0 0 30/30
kroE100 0 0,0710 0,14 18/30 0 0 0 30/30
eil101 0 0,7101 0,22 3/30 0 0 0 30/30
lin105 0 0,0232 0,11 29/30 0 0 0 30/30
kroB150 0,0077 0,2921 0,40 0/30 0 0 0,01 30/30
rat195 0,3874 1,3000 0,80 0/30 0 0 0,03 30/30
d198 0,1901 0,4476 0,91 0/30 0 0 0,03 30/30
kroA200 0,2622 1,0110 0,81 0/30 0 0 0,03 30/30
ts225 0 0,3116 0,61 11/30 0 0 0,03 30/30
lin318 0,6662 1,6851 1,81 0/30 0 0 0,08 30/30
fl417 0,0674 0,2619 3,12 0/30 0 0 0,14 30/30
pr439 0,4356 1,8076 2,90 0/30 0 0 0,16 30/30
pcb442 0,6263 1,4703 2,80 0/30 0 0 0,17 30/30
d493 1,1057 1,8312 4,08 0/30 0 0 1,78 30/30
u574 1,4415 2,4028 5,53 0/30 0 0 0,28 30/30
rat575 1,6979 2,3810 6,27 0/30 0 0,0044 1,10 21/30
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Tabela 5 – Comparação entre AMHM-M e AMHM-BL (Continuação)

Instância
AMHM-M AMHM-BL

𝐷𝑅𝑃𝑚𝑖𝑛 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝑁𝑜𝑝𝑡 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑖𝑛 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝑁𝑜𝑝𝑡

p654 0,3608 1,3158 7,19 0/30 0 0 0,35 30/30
d657 1,4168 1,9715 6,49 0/30 0 0 3,46 30/30
u724 1,4937 2,2078 8,47 0/30 0 0 0,49 30/30
rat783 2,1463 2,5146 10,63 0/30 0 0 0,73 30/30
dsj1000 2,0329 2,5959 16,07 0/30 0,0027 0,0027 8,46 0/30
pr1002 1,5530 2,6062 17,58 0/30 0 0 1,20 30/30
u1060 2,0728 2,6949 19,07 0/30 0 0 1,29 30/30
vm1084 1,5002 2,5800 19,49 0/30 0 0 1,18 30/30
pcb1173 2,3307 3,2266 22,74 0/30 0 0 2,50 30/30
d1291 2,3090 4,5626 26,87 0/30 0 0 2,05 30/30
rl1304 2,0111 3,4257 29,56 0/30 0 0 1,82 30/30
rl1323 1,9952 3,0432 28,85 0/30 0 0 1,92 30/30
nrw1379 1,8380 2,2863 32,52 0/30 0 0 2,64 30/30
fl1400 0,7850 1,6081 41,52 0/30 0 0 2,20 30/30
u1432 1,4977 1,9738 33,44 0/30 0 0 2,47 30/30
fl1577 0,5079 1,9725 44,44 0/30 0 0 3,38 30/30
d1655 2,4788 3,2436 46,82 0/30 0 0 53,41 30/30
vm1748 2,0481 3,0534 55,64 0/30 0 0 49,66 30/30
u1817 3,3881 4,0697 61,32 0/30 0 0,0223 36,77 15/30
rl1889 3,0354 4,0429 65,94 0/30 0 0 4,83 30/30
d2103 0,9372 2,0107 83,69 0/30 0 0 6,41 30/30
u2152 2,6489 3,7369 90,13 0/30 0 0,0021 9,42 29/30
u2319 0,3223 0,3624 120,07 0/30 0 0 8,37 30/30
pr2392 2,7847 3,6247 117,27 0/30 0 0 10,94 30/30
pcb3038 2,8280 3,1946 219,63 0/30 0 0 20,98 30/30
fl3795 1,2721 2,2572 316,27 0/30 0 0 28,68 30/30
fnl4461 2,7081 2,7824 415,89 0/30 0 0 58,49 30/30

6.2.4 Experimentos com AMHM-MBL

O objetivo deste experimento é testar uma implementação unindo as duas anteriores,
AMHM-M e AMHM-BL, formando a AMHM-MBL. Na tabela 6, são mostrados os re-
sultados para 23 instâncias da TSBLIB com 𝑛 entre 1000 e 4461, executados no mesmo
ambiente computacional. O tempo médio de execução para cada instância aumenta com
relação ao AMHM-BL, mas melhora com relação ao AMHM-M. Contudo, com relação à
qualidade de solução, o AMHM-MBL se assemelha ao AMHM-BL.
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Em comparação à AMHM-M, a AMHM-MBL apresenta melhores resultados para
todas as instâncias testadas, tanto em termos de qualidade de solução quanto em termos
de tempo de execução. Já em comparação com a AMHM-BL, em termos de qualidade
de solução, a AMHM-MBL melhora apenas em uma instância. Como os resultados são
muito próximos, não é possível chegar a uma conclusão de qual implementação apresenta
melhores resultados sem um teste estatístico.

Tabela 6 – Comparação entre AMHM-M, AMHM-BL e AMHM-MBL

Instância AMHM-M AMHM-BL AMHM-MBL
𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑

dsj1000 2,5959 16,07 0,0027 8,46 0,0027 9,72
pr1002 2,6062 17,58 0 1,20 0 0
u1060 2,6949 19,07 0 1,29 0 2,22
vm1084 2,5800 19,49 0 1,18 0,0010 2,55
pcb1173 3,2266 22,74 0 2,50 0,0006 6,81
d1291 4,5626 26,87 0 2,05 0 3,10
rl1304 3,4257 29,56 0 1,82 0 3,06
rl1323 3,0432 28,85 0 1,92 0 3,45
nrw1379 2,2863 32,52 0 2,64 0,0008 10,54
fl1400 1,6081 41,52 0 2,20 0 3,04
u1432 1,9738 33,44 0 2,47 0 4,17
fl1577 1,9725 44,44 0 3,38 0 7,12
d1655 3,2436 46,82 0 53,41 0 53,57
vm1748 3,0534 55,64 0 49,66 0 53,84
u1817 4,0697 61,32 0,0223 36,77 0,0221 51,03
rl1889 4,0429 65,94 0 4,83 0,0001 12,26
d2103 2,0107 83,69 0 6,41 0,0002 24,69
u2152 3,7369 90,13 0,0021 9,42 0,0020 23,95
u2319 0,3624 120,07 0 8,37 0 15,85
pr2392 3,6247 117,27 0 10,94 0 16,02
pcb3038 3,1946 219,63 0 20,98 0,0003 56,46
fl3795 2,2572 316,27 0 28,68 0 56,54
fnl4461 2,7824 415,89 0 58,49 0,0006 186,00

Com relação aos tempos médios de execução da AMHM-BL e da AMHM-MBL, des-
critos na tabela 6, pode-se notar que a AMHM-BL apresenta uma variação menor do
aumento do tempo à medida em que aumenta o tamanho da instância, conforme pode ser
constatado na figura 15.

Conforme já mencionado, com relação às implementações AMHM-BL e AMHM-MBL,
não há como concluir qual delas apresenta melhores resultados em termos de qualidade
de solução para as instâncias testadas apenas verificando os valores da tabela 6, pois
os DRPs percentuais estão muito próximos. Na tabela 7 são mostrados os resultados
para 26 instâncias da TSBLIB com 𝑛 entre 1000 e 7397, executados no mesmo ambiente
computacional. Foram adicionadas três instâncias maiores com relação à tabela anterior,
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Figura 15 – Comparação entre os tempos médios de execução

a fim de verificar o comportamento dessas duas implementações à medida que o tamanho
da instância aumenta.

O teste de Mann-Whitney foi aplicado tanto em termos de qualidade de solução
quanto em termos de tempo de execução e estão indicados na tabela 7 nas colunas 𝑝-
valor (𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑) e 𝑝-valor (𝑇𝑚𝑒𝑑), respectivamente. Em termos de qualidade de solução,
os 𝑝-valores mostram que a hipótese nula é rejeitada para apenas três das 26 instâncias
testadas, ou seja, cerca de 12%. Já com relação ao tempo de execução, os 𝑝-valores mos-
tram que a hipótese nula é rejeitada para 19 das 26 instâncias, ou seja, cerca de 73%.
Pode-se concluir que a AMHM-BL é mais efetiva que a AMHM-MBL, pois ambas são
equivalentes em termos de qualidade de solução, contudo a AMHM-BL possui menores
tempos de execução, principalmente nas instâncias com 𝑛 ≥ 1817.
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Tabela 7 – Comparação entre AMHM-BL e AMHM-MBL com instâncias maiores

Instância AMHM-BL AMHM-MBL 𝑝-valor 𝑝-valor
𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝑁𝑜𝑝𝑡 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝑁𝑜𝑝𝑡 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑

dsj1000 0,0027 8,46 0/30 0,0027 9,72 0/30 1,0000 0,0716
pr1002 0 1,20 30/30 0 1,88 30/30 1,0000 0,0484
u1060 0 1,29 30/30 0 2,22 30/30 1,0000 0,0086
vm1084 0 1,18 30/30 0,0010 2,55 29/30 0,1669 0,0660
pcb1173 0 2,50 30/30 0,0006 6,81 27/30 0,0407 0,0004
d1291 0 2,05 30/30 0 3,10 30/30 1,0000 0,2247
rl1304 0 1,82 30/30 0 3,06 30/30 1,0000 0,0941
rl1323 0 1,92 30/30 0 3,45 30/30 1,0000 0,0023
nrw1379 0 2,64 30/30 0,0008 10,54 28/30 0,0804 < 10−4

fl1400 0 2,20 30/30 0 3,04 30/30 1,0000 0,5530
u1432 0 2,47 30/30 0 4,17 30/30 1,0000 < 10−4

fl1577 0 3,38 30/30 0 7,12 30/30 1,0000 < 10−4

d1655 0 53,41 30/30 0 53,57 30/30 1,0000 0,6070
vm1748 0 49,66 30/30 0 53,84 30/30 1,0000 0,1209
u1817 0,0223 36,77 15/30 0,0221 51,03 14/30 0,4208 0,0125
rl1889 0 4,83 30/30 0,0001 12,26 29/30 0,1669 < 10−4

d2103 0 6,41 30/30 0,0002 24,69 29/30 0,1669 < 10−4

u2152 0,0021 9,42 29/30 0,0020 23,95 29/30 0,5190 < 10−4

u2319 0 8,37 30/30 0 15,85 30/30 1,0000 < 10−4

pr2392 0 10,94 30/30 0 16,02 30/30 1,0000 < 10−4

pcb3038 0 20,98 30/30 0,0003 56,46 28/30 0,0804 < 10−4

fl3795 0 28,68 30/30 0 56,54 30/30 1,0000 < 10−4

fnl4461 0 58,49 30/30 0,0006 186,00 28/30 0,0804 < 10−4

rl5915 0,0008 806,62 23/30 0,0040 759,30 25/30 0,6603 0,0011
rl5934 0 99,29 30/30 0 299,65 30/30 1,0000 < 10−4

pla7397 0 287,85 30/30 0 396,54 30/30 1,0000 < 10−4

Uma nova representação gráfica comparando os tempos médios de execução da AMHM-
BL e da AMHM-MBL pode ser vista na figura 16, agora com as três instâncias adicionais
apresentadas na tabela 7. Pode-se notar que a partir da instância vm1748, a AMHM-BL
começa a apresentar uma variação menor do aumento do tempo à medida em que aumenta
o tamanho da instância.
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Figura 16 – Comparação entre os tempos médios de execução (instâncias maiores)

6.2.5 Análise da seleção das estratégias de decisão

Uma análise interessante a ser feita na AMHM consiste em verificar como as estratégias
de decisão se comportam durante a execução do algoritmo. Para realizar esta análise, foi
escolhida a AMHM-MBL, pois esta implementação contém as estratégias de decisão tanto
da AMHM-M como também da AMHM-BL. Como casos de teste, foram selecionadas as
instâncias rl5915, rl5934 e pla7397.

Na tabela 8, são mostrados os valores percentuais de falha quando comparados com
os percentuais de sucesso. Os percentuais de falha e sucesso correspondem à tentativa de
melhorar a solução atual. Caso a estratégia não consiga melhorar a solução atual, uma
falha é registrada. Caso contrário, um sucesso é registrado. Com relação aos percentuais
de sucesso e falha, nota-se que as falhas possuem percentuais maiores que os sucessos na
maioria dos casos. Diversos fatores explicam isso, sendo que o mais comum é a sequência
de seleção de uma estratégia: uma estratégia que atua com mais frequência no início da
execução do algoritmo tem a tendência de apresentar uma maior taxa de sucesso, enquanto
outra que atua com mais frequência ao final tende a apresentar uma maior taxa de falha,
uma vez que parte do espaço de soluções já foi explorado.
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Tabela 8 – Análise da execução das estratégias de decisão da AMHM-MBL

Estratégia rl5915 rl5934 pla7397
falha sucesso falha sucesso falha sucesso

SA 83 17 85 15 5 95
TS 16 84 25 75 0 100
GPR 76 24 69 31 50 50
2-Opt 63 37 23 77 0 100
3-Opt 73 27 19 81 0 100
LKC 39 61 23 77 0 100
LKH 76 24 48 52 0 100
Nota: todos os valores são percentuais (%)

6.2.6 Análise do operador de velocidade path-relinking

Até o momento, a estratégia utilizada no operador de velocidade path-relinking foi a
back and forward. O objetivo deste experimento é verificar se a utilização da estratégia
backward mantém a mesma efetividade do algoritmo, com relação ao uso da back and
forward, apresentando menores tempos de execução (RIBEIRO; UCHOA; WERNECK,
2002). A implementação AMHM-BL, por ser a mais efetiva dentre as três implementa-
ções testadas nas seções anteriores, será utilizada neste experimento com as duas estraté-
gias para o path-relinking, nomeadas AMHM-BL-BF (back and forward) e AMHM-BL-B
(backward).

Na tabela 9, são mostrados os resultados para 31 instâncias da TSBLIB com 𝑛 entre
1000 e 18512, executados no mesmo ambiente computacional. A comparação para ins-
tâncias menores não é interessante, pois as diferenças não seriam significativas tanto em
termos de qualidade de solução quanto em termos de tempo de execução.

Em termos de qualidade de solução, observando as colunas 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑, é possível ve-
rificar que ambas as implementações possuem resultados semelhantes. Essa constatação
é ratificada pela coluna 𝑝-valor (𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑), cujos valores mostram que não há instâncias
que rejeitam a hipótese nula. Assim, chega-se à conclusão de que não há evidências que
a AMHM-BL-B melhora os resultados da AMHM-BL-BF em termos de qualidade de
solução.

Já em termos de tempo de execução, observando as colunas 𝑇𝑚𝑒𝑑, é possível verificar
que a AMHM-BL-B apresenta resultados predominantemente melhores para as instâncias
com 𝑛 ≥ 11849. Contudo, observando a coluna 𝑝-valor (𝑇𝑚𝑒𝑑), verifica-se que os resultados
são significativos, ou seja, a hipótese nula é rejeitada, para oito instâncias. Pode-se notar
que, à medida em que o tamanho da instância aumenta, a AMHM-BL-B melhora o tempo
de execução, mantendo a qualidade das soluções.

Os resultados deste experimento demostram que as observações de Ribeiro, Uchoa
e Werneck (2002) são confirmadas: em termos de qualidade de solução, os resultados
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Tabela 9 – Comparação entre AMHM-BL-BF e AMHM-BL-B

Instância AMHM-BL-BF AMHM-BL-B 𝑝-valor 𝑝-valor
𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑

dsj1000 0,0027 8,46 0,0027 1,70 1,0000 < 10−4

pr1002 0 1,20 0 1,64 1,0000 1,0000
u1060 0 1,29 0 1,80 1,0000 1,0000
vm1084 0 1,18 0 1,67 1,0000 1,0000
pcb1173 0 2,50 0,0004 3,66 0,9626 1,0000
d1291 0 2,05 0 2,74 1,0000 1,0000
rl1304 0 1,82 0 2,57 1,0000 1,0000
rl1323 0 1,92 0 2.69 1,0000 1,0000
nrw1379 0 2,64 0 3,75 1,0000 1,0000
fl1400 0 2,20 0 2,97 1,0000 1,0000
u1432 0 2,47 0 3,39 1,0000 1,0000
fl1577 0 3,38 0 4,64 1,0000 1,0000
d1655 0 53,41 0 9,82 1,0000 < 10−4

vm1748 0 49,66 0 6,18 1,0000 < 10−4

u1817 0,0223 36,77 0,0175 8,08 0,1601 0,0081
rl1889 0 4,83 0 6,52 1,0000 1,0000
d2103 0 6,41 0 9,16 1,0000 1,0000
u2152 0,0021 9,42 0 10,79 0,1669 1,0000
u2319 0 8,37 0 11,89 1,0000 1,0000
pr2392 0 10,94 0 15,05 1,0000 1,0000
pcb3038 0 20,98 0 20,35 1,0000 0,4267
fl3795 0 28,68 0 29,43 1,0000 0,5442
fnl4461 0 58,49 0,0001 58,14 0,8493 0,9488
rl5915 0,0008 806,62 0,0015 142,54 0,5871 0,9965
rl5934 0 99,29 0 133,68 1,0000 1,0000
pla7397 0 287,85 0 245,61 1,0000 1,0000
rl11849 0,0001 2743,66 0,0002 935,01 0,7281 0,9962
usa13509 0,0009 22125,41 0,0010 1860,99 0,9692 < 10−4

brd14051 0,0005 18655,26 0,0015 1430,64 1,0000 0,0179
d15112 0,0003 50567,28 0,0006 1623,22 0,8626 < 10−4

d18512 0,0002 87841,61 0,0007 3269,91 0,9989 < 10−4
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permanecem praticamente inalterados para os dois algoritmos, enquanto a diferença entre
os tempos de execução aumenta à medida que aumenta o tamanho da instância. Portanto,
pode-se concluir que a AMHM-BL-B é a implementação que apresenta o melhor trade-
off entre qualidade de solução e tempo de execução. Assim, deste ponto em diante, a
implementação AMHM-BL-B será utilizada para os demais experimentos.

6.2.7 Experimentos com outras abordagens

Os experimentos a seguir são comparações da AMHM com algumas abordagens encon-
tradas na literatura. Uma vez que a AMHM é uma abordagem multiagente que utiliza a
hibridização de metaheurísticas, buscou-se por abordagens semelhantes para realizar tais
comparações, relacionadas com hibridização de metaheurísticas e sistemas multiagente.
São realizadas comparações também com abordagens consideradas o estado da arte para
o PCV, com o objetivo de verificar a efetividade da AMHM.

A primeira comparação será com o algoritmo PSO-LK-C1 (GOLDBARG; SOUZA;
GOLDBARG, 2008) em 26 instâncias da TSPLIB com 𝑛 entre 1000 e 7397. Esta abor-
dagem serviu como inspiração para a proposta da AMHM. Sendo assim, é necessário
verificar se a AMHM melhora os resultados do PSO-LK-C1. Na tabela 10, são apresen-
tados os resultados computacionais. O PSO-LK-C1 foi executado em um Pentium IV 3.0
GHZ (single core) com 1Gb de RAM e sistema operacional Ubuntu 32 bits. Portanto,
existe um coeficiente de escala para equiparação dos tempos de execução. Calculando
apenas com base no clock do processador, o coeficiente seria 3,0

2,8 ≈ 1,07. Considerando que
a plataforma de execução da AMHM possui 8Gb de memória RAM, além do processador
possuir quatro núcleos, esse resultado será dividido por quatro, resultando no coeficiente
de escala 0,27.

A AMHM-BL-B supera o PSO-LK-C1 em 16 instâncias, em termos de qualidade de
solução, além de apresentar tempos de execução mais rápidos para 21 instâncias. Quanto
aos 𝑝-valores, a hipótese nula é rejeitada para 16 instâncias das 26 totais, ou seja, cerca
de 62%. As evidências indicam que a AMHM supera o PSO-LK-C1.

A tabela 11 apresenta a comparação com o algoritmo GA+ACO (TIEJUN; YIHONG;
LINING, 2006), utilizando os resultados originais publicados pelos autores. Esse algoritmo
consiste em uma hibridização de duas metaheurísticas (Algoritmo Genético e Colônia de
Formigas) através de um sistema multiagente. As instâncias da TSPLIB utilizadas são as
relatadas pelos autores do GA+ACO. Observando a tabela, nota-se que a AMHM-BL-B
supera todos os resultados do GA+ACO, tanto em termos de qualidade de solução quanto
em termos de tempo de execução.

A tabela 12 apresenta a comparação com o algoritmo GA+TS (MALEK, 2009; MA-
LEK, 2010), descrito na seção 4.4, utilizando os resultados originais publicados pelo autor.
Esse algoritmo é baseado em hiper-heurísticas e sistemas multiagente, permitindo executar
várias metaheurísticas simultaneamente. Para essa comparação, foram relatados apenas
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Tabela 10 – Comparação entre PSO-LK-C1 e AMHM-BL-B

Instância PSO-LK-C1 AMHM-BL-B 𝑝-valor
𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑

dsj1000 0,0027 22,21 0,0027 1,70 0,1182
pr1002 0 0,90 0 1,64 1,0000
u1060 0,0008 6,17 0 1,80 0,0426
vm1084 0,0016 6,76 0 1,67 0,0427
pcb1173 0,0003 8,82 0,0004 3,66 0,1828
d1291 0 2,38 0 2,74 1,0000
rl1304 0 1,50 0 2,57 1,0000
rl1323 0,0030 17,98 0 2,69 0,0008
nrw1379 0,0058 49,07 0 3,75 < 10−4

fl1400 0 1,53 0 2,97 1,0000
u1432 0 5,99 0 3,39 1,0000
fl1577 0,0200 67,19 0 4,64 < 10−4

d1655 0 99,44 0 9,82 1,0000
vm1748 0 103,22 0 6,18 1,0000
u1817 0,1068 110,74 0,0175 8,08 < 10−4

rl1889 0,0037 94,14 0 6,52 < 10−4

d2103 0,0123 112,73 0 9,16 0,0001
u2152 0,0711 138,27 0 10,79 < 10−4

u2319 0,0319 336,05 0 11,89 < 10−4

pr2392 0 23,34 0 15,05 1,0000
pcb3038 0,0343 478,66 0 20,35 < 10−4

fl3795 0,0214 35,40 0 29,43 0,0161
fnl4461 0,0421 257,20 0,0001 58,14 < 10−4

rl5915 0,0435 277,89 0,0015 142,54 < 10−4

rl5934 0,0797 389,75 0 133,68 < 10−4

pla7397 0,0348 223,12 0 245,61 < 10−4

Nota: Coeficiente de escala de tempo = 0,27

Tabela 11 – Comparação entre GA+ACO e AMHM-BL-B

Instância GA+ACO AMHM-BL-B
𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑

lin318 0,09 18,33 0 0,11
pcb442 0,14 29,66 0 0,22
u574 0,16 60,17 0 0,39
rat783 0,18 115,80 0 1,01
pr1002 0,18 117,50 0 1,64
Nota: Coeficiente de escala de tempo = 0,9
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os resultados em termos de qualidade de solução, uma vez que os resultados apresentados
para o GA+TS não relatam o tempo de execução. As instâncias da TSPLIB utilizadas
são as relatadas pelo autor do GA+TS. Observando a tabela, nota-se que a AMHM-BL-B
supera todos os resultados do GA+TS.

Tabela 12 – Comparação entre GA+TS e AMHM-BL-B

Instância GA+TS AMHM-BL-B
eil51 2,1127 0
berlin52 2,0021 0
ch130 28,1342 0
ch150 32,5674 0
d198 65,2345 0
gil262 87,6367 0
lin318 138,1475 0
rd400 189,5033 0
pr439 285,3176 0
u574 486,5736 0

A tabela 13 apresenta a comparação da AMHM com uma abordagem que utiliza Al-
goritmos Genéticos, Simulated Annealing e Colônia de Formigas com técnicas de Nuvem
de Partículas (CHEN; CHIEN, 2011). Esse algoritmo é a aplicação das metaheurísticas
citadas em sequência: a população inicial para o Algoritmo Genético é gerada pelo Colô-
nia de Formigas, o Simulated Annealing é utilizado como uma técnica de mutação do
Algoritmo Genético e as técnicas do Nuvem de Partículas são usadas para troca da in-
formação do feromônio do Colônia de Formigas. Para essa comparação, foram relatados
apenas os resultados em termos de qualidade de solução, uma vez que os resultados para
o GA+SA+ACO+PSO não relatam o tempo de execução. As instâncias da TSPLIB uti-
lizadas são as relatadas pelo autores. Assim como nos experimentos anteriores, nota-se
que a AMHM-BL-B também supera todos os resultados do GA+SA+ACO+PSO.

A partir dos resultados obtidos nas tabelas 11, 12 e 13, pode-se notar que as abordagens
comparadas não apresentam resultados efetivos para o PCV, além do fato de que a AMHM
consegue atingir o valor ótimo em praticamente todas as instâncias comparadas. Para
instâncias da TSPLIB com 𝑛 < 1000, o uso das heurísticas de Lin-Kernighan mascaram
o rendimento da hibridização das metaheurísticas. É necessário realizar experimentos em
instâncias com 𝑛 > 1000, a fim de verificar a efetividade da hibridização, além de comparar
com abordagens mais efetivas.

Na tabela 14, são mostrados os resultados da comparação entre a AMHM e uma
abordagem multiagente que gera resultados efetivos para o PCV, chamada MAOS1 (XIE;
LIU, 2009) e descrita na seção 4.2. Os algoritmos foram executados em 26 instâncias da
TSPLIB com 𝑛 entre 1000 e 7397 no mesmo ambiente computacional. Não foi possível
1 O código-fonte está disponível em http://www.adaptivebox.net/main/maos-tsp-algorithm
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Tabela 13 – Comparação entre GA+SA+ACO+PSO e AMHM-BL-B

Instância GA+SA+ACO+PSO AMHM-BL-B
eil51 0,30 0
berlin52 0 0
eil76 0,41 0
rd100 0,98 0
kroA100 0,42 0
kroA150 1,41 0
kroB100 0,64 0
kroC100 0,63 0
kroD100 1,53 0
kroE100 0,52 0
eil101 0,99 0
lin105 0,19 0
bier127 0,96 0
ch130 1,57 0
ch150 0,55 0
kroB150 1,22 0
kroA200 1,26 0
kroB200 2,03 0
lin318 2,32 0
rat575 2,38 0
rat783 3,10 0
rl1323 3,69 0
fl1400 6,07 0
d1655 5,62 0

a comparação com instâncias maiores, pois o MAOS não obteve êxito nessas execuções,
resultando em estouro de memória. Os próprios autores relatam experimentos com as
instâncias da TSPLIB para 𝑛 ≤ 2392.

Analisando os resultados da tabela 14, com relação à qualidade de solução, sem con-
siderar os 𝑝-valores, a AMHM-BL-B apresentou seis resultados melhores, o MAOS apre-
sentou três resultados melhores e 17 resultados foram iguais. Os 𝑝-valores, em termos
de qualidade de solução, mostram que a hipótese nula é rejeitada para sete instâncias,
em sua maior parte, nas instâncias maiores do experimento. Isso significa que a AMHM-
BL-B apresenta melhores resultados à medida em que o tamanho da instância aumenta,
resultado este já constatado em experimentos anteriores.

Com relação ao tempo de execução, o AMHM-BL-B apresentou resultados melhores
para todas as instâncias. Os 𝑝-valores mostram que a hipótese nula é rejeitada para todas
as instâncias, em termos de tempo de execução, confirmando que a AMHM-BL-B obtém
tempos de execução melhores do que o MAOS.

Com relação ao número de soluções ótimas encontradas pelos algoritmos, em um to-
tal de 780 execuções, a AMHM-BL-B encontrou 730 soluções ótimas (cerca de 94% de
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sucesso), enquanto o MAOS encontrou 619 soluções ótimas (cerca de 79% de sucesso).

Tabela 14 – Comparação entre MAOS e AMHM

Instância MAOS AMHM-BL-B p-valor p-valor
𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝑁𝑜𝑝𝑡 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝑁𝑜𝑝𝑡 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑

dsj1000 0,0027 68,23 0/30 0,0027 1,70 0/30 1,0000 < 10−4

pr1002 0 54,40 30/30 0 1,64 30/30 1,0000 < 10−4

u1060 0 58,63 30/30 0 1,80 30/30 1,0000 < 10−4

vm1084 0 48,27 30/30 0 1,67 30/30 1,0000 < 10−4

pcb1173 0 63,05 30/30 0,0004 3,66 27/30 0,9626 < 10−4

d1291 0 41,63 30/30 0 2,74 30/30 1,0000 < 10−4

rl1304 0 40,06 30/30 0 2,57 30/30 1,0000 < 10−4

rl1323 0 46,21 30/30 0 2,69 30/30 1,0000 < 10−4

nrw1379 0 140,11 30/30 0 3,75 30/30 1,0000 < 10−4

fl1400 0 76,82 30/30 0 2,97 30/30 1,0000 < 10−4

u1432 0 106,87 30/30 0 3,39 30/30 1,0000 < 10−4

fl1577 0,0069 78,79 16/30 0 4,64 30/30 < 10−4 < 10−4

d1655 0 97,74 30/30 0 9,82 30/30 1,0000 < 10−4

vm1748 0 130,20 30/30 0 6,18 30/30 1,0000 < 10−4

u1817 0 141,80 30/30 0,0175 8,08 21/30 0,9994 < 10−4

rl1889 0 106,50 30/30 0 6,52 30/30 1,0000 < 10−4

d2103 0,0025 121,93 19/30 0 9,16 30/30 0,0002 < 10−4

u2152 0 172,70 30/30 0 10,79 30/30 1,0000 < 10−4

u2319 0,0117 336,80 1/30 0 11,89 30/30 < 10−4 < 10−4

pr2392 0 235,75 30/30 0 15,05 30/30 1,0000 < 10−4

pcb3038 0 482,51 30/30 0 20,35 30/30 1,0000 < 10−4

fl3795 0,0626 421,08 16/30 0 29,43 30/30 < 10−4 < 10−4

fnl4461 0,0009 1521,19 0/30 0,0001 58,14 29/30 < 10−4 < 10−4

rl5915 0 797,15 30/30 0,0015 142,54 23/30 0,9974 < 10−4

rl5934 0 809,88 27/30 0 133,68 30/30 0,0407 < 10−4

pla7397 0,0124 1020,86 0/30 0 245,61 30/30 < 10−4 < 10−4

O último experimento é a comparação da AMHM com abordagens consideradas efeti-
vas para o PCV encontradas na literatura. Foram escolhidas três abordagens: Tourmerge
(APPLEGATE; COOK; ROHE, 2003), PHGA (NGUYEN et al., 2007) e HBMO (MA-
RINAKIS; MARINAKI; DOUNIAS, 2011). Marinakis, Marinaki e Dounias (2011) apre-
sentam uma tabela com o ranking de 55 algoritmos baseado em sua média de qualidade
de solução para as instâncias da TSPLIB com 𝑛 > 1000. As abordagens selecionadas
para comparação com a AMHM ocupam, respectivamente, os três primeiros lugares nesse
ranking.

Na tabela 15, são apresentados os resultados, em termos de qualidade de solução, para
23 instâncias da TSPLIB com 𝑛 entre 1000 e 5934, na comparação com o Tourmerge, e
para 31 instâncias com 𝑛 entre 1000 e 18512, na comparação com o PHGA. Com relação
ao Tourmerge, os resultados mostram que a AMHM-BL-B melhora 21 resultados e dois
são iguais. Com relação ao PHGA, os resultados mostram que a AMHM-BL-B melhora 12



6.2. Experimentos com o Problema do Caixeiro Viajante 97

resultados, o PHGA melhora três e 16 são iguais. Portanto, para as instâncias testadas,
a AMHM-BL-B supera os resultados do Tourmerge e do PHGA. Em específico para o
PHGA, nas instâncias com 𝑛 ≥ 4461 nota-se com mais clareza essa superação.

Tabela 15 – Comparação entre Tourmerge e AMHM-BL-BF

Instância Tourmerge PHGA AMHM-BL-B
dsj1000 0,0478 0,0001 0,0027
pr1002 0,0197 0 0
u1060 0,0049 0 0
vm1084 0,0013 0 0
pcb1173 0,0018 0 0,0004
d1291 0,0492 0 0
rl1304 0,1150 0 0
rl1323 0,0411 0 0
nrw1379 0,0071 0 0
fl1400 0 0 0
u1432 0,0255 0 0
fl1577 0,0225 0,0090 0
d1655 0,0097 0 0
vm1748 0 0 0
u1817 0,0804 0 0,0175
rl1889 0,0682 0 0
d2103 0,3170 0,0006 0
u2152 0,0794 0 0
u2319 – 0,0350 0
pr2392 0,0019 0 0
pcb3038 0,0327 0 0
fl3795 0,0556 0 0
fnl4461 – 0,0015 0,0001
rl5915 0,0237 0,0037 0,0015
rl5934 0,0104 0,0007 0
pla7397 – 0,0003 0
rl11849 – 0,0073 0,0001
usa13509 – 0,0070 0,0010
brd14051 – 0,0141 0,0015
d15112 – 0,0157 0,0006
d18512 – 0,0133 0,0007

Na tabela 16, são apresentados os resultados para 31 instâncias da TSPLIB com 𝑛

entre 1000 e 18512. Os tempos de execução do HBMO estão normalizados de acordo
com o coeficiente de escala indicado na tabela. Os resultados mostram que a AMHM-
BL-B melhora 26 resultados, enquanto o HBMO melhora apenas um e quatro são iguais.
Portanto, para as instâncias testadas, em termos de qualidade de solução, a AMHM-BL-B
supera os resultados do HBMO.

Com relação ao tempo de execução, a AMHM-BL-B apresenta melhores tempos para
26 instâncias e o HBMO para cinco instâncias. Analisando a figura 17, para as instâncias
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testadas com 𝑛 entre 1000 e 7397, pode-se notar que aumento de tempo do HBMO é
maior do que o aumento da AMHM-BL-B, contudo, é praticamente linear. Contudo, para
as instâncias testadas com 𝑛 entre 11849 e 18512, nota-se uma inversão, pois agora o
HBMO possui menor crescimento do tempo de execução em comparação à AMHM-BL-B.
Assim, pode-se concluir que, apesar da AMHM-BL-B superar os resultados do HBMO em
termos de qualidade de solução, há uma perda em termos de tempo de execução para as
instâncias com 𝑛 ≥ 11849.

Tabela 16 – Comparação entre HBMO e AMHM-BL-B

Instância HBMO AMHM-BL-B
𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑

dsj1000 0,012 52,99 0,0027 1,70
pr1002 0,001 53,18 0 1,64
u1060 0 53,25 0 1,80
vm1084 0,005 56,24 0 1,67
pcb1173 0,003 58,92 0,0004 3,66
d1291 0 60,15 0 2,74
rl1304 0 68,17 0 2,57
rl1323 0 74,86 0 2.69
nrw1379 0,009 80,45 0 3,75
fl1400 0,011 131,12 0 2,97
u1432 0,016 132,01 0 3,39
fl1577 0,022 150,00 0 4,64
d1655 0,122 159,50 0 9,82
vm1748 0,189 170,15 0 6,18
u1817 0,028 190,82 0,0175 8,08
rl1889 0,017 192,44 0 6,52
d2103 0,041 231,51 0 9,16
u2152 0,390 235,77 0 10,79
u2319 0,028 258,11 0 11,89
pr2392 0,026 264,84 0 15,05
pcb3038 0,0020 301,81 0 20,35
fl3795 0,3700 304,79 0 29,43
fnl4461 0,3500 328,69 0,0001 58,14
rl5915 0,0120 368,19 0,0015 142,54
rl5934 0,0127 370,40 0 133,68
pla7397 0,0086 515,00 0 245,61
rl11849 0,0980 587,43 0,0002 935,01
usa13509 0,0870 592,08 0,0010 1860,99
brd14051 0 595,55 0,0015 1430,64
d15112 0,0050 612,70 0,0006 1623,22
d18512 0,2500 656,81 0,0007 3269,91
Nota: Coeficiente de escala de tempo = 0,66



6.3. Experimentos com o Problema Quadrático de Alocação 99

Figura 17 – Análise do tempo médio de execução para HBMO e AMHM-BL-B

6.3 Experimentos com o Problema Quadrático de Alocação
Após realizar os experimentos computacionais para testar a efetividade da AMHM,

aplicando variações de implementação da abordagem proposta ao Problema do Caixeiro
Viajante, nesta seção serão realizados experimentos aplicados ao Problema Quadrático de
Alocação (PQA). Uma revisão do PQA pode ser lida no apêndice B.

Uma solução no PQA é representada por uma permutação de 𝑛 vértices distintos,
correspondente às matrizes 𝑛 × 𝑛, 𝐹 = [𝑓𝑖𝑗] e 𝐷 = [𝑑𝑘𝑙], em que 𝑓𝑖𝑗 é o fluxo entre as
facilidades 𝑖 e 𝑗 e 𝑑𝑘𝑙 é a distância entre as localidades 𝑘 e 𝑙. A função-objetivo representa
o custo total de associar todas as facilidades a todas as localidades, cujo valor é calculado
pela equação 6.3, onde 𝑓𝑖𝑗 é o fluxo entre as facilidades 𝑖 e 𝑗, 𝑑𝜋(𝑖)𝜋(𝑗) é a distância entre
as localidades 𝜋(𝑖) e 𝜋(𝑗) e Π(𝑛) é o conjunto de todas as permutações a 𝑛 elementos.

min
𝜋∈Π(𝑛)

𝑍(𝜋) =
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑛∑︁
𝑗=1

𝑓𝑖𝑗𝑑𝜋(𝑖)𝜋(𝑗) (6.3)

A aplicação da AMHM ao PQA é semelhante à aplicação ao PCV, uma vez que a
representação de uma posição também é feita sob a forma de um vetor de permutação.
A posição inicial de uma partícula é gerada usando uma associação aleatória das facili-
dades às localidades, uma vez que heurísticas construtivas efetivas para o PQA não são
conhecidas (STÜTZLE, 2006).

Foi desenvolvida uma implementação, chamada AMHM-PQA, com quatro estratégias
de decisão: SA (Simulated Annealing) (CONNOLLY, 1990), RTS (Robust Tabu Search)
(TAILLARD, 1991), GRASPPR (GRASP com Path-Relinking) (OLIVEIRA; PARDA-
LOS; RESENDE, 2004) e VDS (Variable Depth Search) (GOLDBARG; GOLDBARG,
2012). Com relação à estratégia de aprendizagem, apenas uma é utilizada nos experimen-
tos: a análise das estatísticas de sucesso e falha na aplicação de uma estratégia de decisão.
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Cada partícula tem contadores de sucesso e falha da aplicação das estratégias de decisão.
Assim, nas iterações finais, as estratégias de decisão com melhor índice de sucesso terão
maior probabilidade de serem selecionadas pelo método de decisão.

O procedimento de path-relinking utilizado é o mesmo descrito nos experimentos com
o PCV, o qual faz permuta de elementos adjacentes da posição de origem, considerando
essas permutações como listas circulares. Primeiro, a posição de origem é rotacionada
até que o seu primeiro elemento seja igual ao primeiro elemento da posição de destino,
passando então para a análise do segundo elemento da posição de destino. O elemento
correspondente na solução de origem é permutado para a esquerda até que seja o segundo
elemento na sequência correspondente. O processo continua até que a posição de origem
tenha alcançado a posição de destino, ou seja, sejam iguais.

Como já foi realizada uma extensa bateria de experimentos para o PCV, serão aprovei-
tadas algumas considerações a respeito da AMHM, como a configuração dos parâmetros
e dos operadores de velocidade. A nuvem tem 10 partículas, o operador path-relinkling
segue a estratégia backward com interrupção da trajetória no caso de encontrar uma po-
sição melhor e as probabilidades iniciais para escolha de 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡 e 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 são 90% e 10%,
respectivamente.

Para os experimentos descritos nas seções seguintes, foram selecionadas 32 instâncias
da QAPLIB (BURKARD; KARISCH; RENDL, 1997) com 𝑛 variando de 19 a 100, de
acordo com a classificação definida por Taillard (1995), que possui quatro classes:

• Aleatória: instâncias cujas entradas das matrizes de distância e fluxo são geradas
aleatoriamente de acordo com uma distribuição uniforme, estando entre as mais
difíceis de resolver. Entre elas estão tai20a, tai25a, tai30a, tai40a, tai50a, tai60a,
tai80a e tai100a.

• Matriz de distância baseada em grid: instâncias com a matriz de distância originada
de um grid 𝑛1 × 𝑛2 e as distâncias são definidas como a distância de Manhattan
entre os pontos do grid. Entre elas estão nug20, nug30, sko42, sko49, sko56, sko64,
sko72, sko81, sko90 e sko100a.

• Mundo real: instâncias de aplicações práticas do PQA. Estão entre elas ste36x,
kra30x e bur26x.

• Baseadas no mundo real: instâncias geradas aleatoriamente com as entradas das
matrizes semelhantes às instâncias do mundo real, podendo ser maiores do que
estas. Estão entre elas tai20b, tai25b, tai30b, tai35b, tai40b, tai50b, tai60b, tai80b
e tai100b.

Na tabela 17, são mostrados os agrupamentos das instâncias utilizadas nos experimen-
tos, segundo a classificação feita por Taillard (1995). Assim, têm-se representações das
quatro classes, permitindo observar o comportamento da AMHM em cada uma delas.
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Tabela 17 – Agrupamento das instâncias de acordo com a classificação de Taillard (1995)

Classificação Instâncias
Aleatória tai10a, tai12a, tai15a, tai17a, rou20, tai20a, tai30a,

tai35a, tai40a, tai50a, tai60a, tai80a, tai100a
Matriz de distância baseada em grid nug30, tho30, sko72, sko81, sko100a
Mundo real els19, chr25a, kra30a, kra30b, ste36a, ste36b
Baseada no mundo real tai20b, tai25b, tai30b, tai35b, tai40b, tai50b, tai60b,

tai80b

6.3.1 Experimentos com as estratégias de decisão

Para este experimento, será verificado se a implementação AMHM-PQA consegue
melhorar os resultados das suas estratégias de decisão em individual. Na tabela 18, são
exibidos os resultados dos experimentos para os algoritmos SA, RTS, GRASPPR, VDS
e AMHM-PQA para um conjunto de 20 instâncias da biblioteca QAPLIB (BURKARD;
KARISCH; RENDL, 1997) com 𝑛 variando de 19 a 100. Quando estiver escrito “< 0,01”
na coluna 𝑇𝑚𝑒𝑑, significa que o tempo médio de execução foi inferior a 0,01s. Vale ressal-
tar que os algoritmos SA (CONNOLLY, 1990), RTS (TAILLARD, 1991) e GRASPPR
(OLIVEIRA; PARDALOS; RESENDE, 2004) são implementações do estado da arte para
o PQA (BURKARD et al., 1998b).

Analisando a tabela 18, pode-se notar que a AMHM-PQA consegue melhorar os re-
sultados com relação às execuções individuais das suas respectivas estratégias de decisão.
O RTS é quem consegue ser mais competitivo, em termos de qualidade de solução, para
as instâncias com 𝑛 ≤ 36.
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Analisando apenas o RTS com relação à AMHM-PQA, tem-se os resultados apresen-
tados na tabela 19. Com relação à qualidade de solução, os 𝑝-valores indicam que há
diferença significativa para 𝑛 ≥ 40. Para as instâncias menores, ambos conseguem atingir
a melhor solução conhecida em todas as execuções. Já em termos de tempo de execução, os
𝑝-valores indicam, que para todas as instâncias, há diferença significativa nos resultados.

Tabela 19 – Comparação da AMHM-PQA com RTS

Instância RTS AMHM-PQA 𝑝-valor 𝑝-valor
𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑

els19 0 30,76 0 < 0,01 1,0000 < 10−4

tai20a 0 34,22 0 < 0,01 1,0000 < 10−4

tai20b 0 34,22 0 < 0,01 1,0000 < 10−4

rou20 0 34,27 0 < 0,01 0,8493 < 10−4

chr25a 0 54,46 0 < 0,01 1,0000 < 10−4

tai25b 0 54,38 0 < 0,01 1,0000 < 10−4

nug30 0 79,30 0 < 0,01 1,0000 0,0002
tho30 0 79,37 0 < 0,01 1,0000 < 10−4

kra30a 0 79,31 0 < 0,01 1,0000 < 10−4

kra30b 0 79,30 0 < 0,01 1,0000 < 10−4

ste36a 0 115,63 0 < 0,01 1,0000 < 10−4

ste36b 0 115,63 0 < 0,01 1,0000 < 10−4

tai40a 0,7043 143,82 0,1919 0,03 < 10−4 < 10−4

tai50a 1,0597 228,28 0,6182 0,04 < 10−4 < 10−4

tai60a 0,9301 333,08 0,7913 0,04 < 10−4 < 10−4

sko72 0,0755 486,92 0,0161 0,06 < 10−4 < 10−4

tai80a 1,0748 610,83 0,6427 0,11 < 10−4 < 10−4

sko81 0,0330 621,41 0,0189 0,09 0,0001 < 10−4

sko100a 0,0579 975,05 0 0,17 < 10−4 < 10−4

tai100a 0,8748 975,91 0,5991 0,20 < 10−4 < 10−4

As figuras 18a e 18b mostram a evolução para o RTS e para a AMHM-PQA nas
instâncias testadas, em termos de qualidade de solução e em termos de tempo médio
de execução, respectivamente. À medida em que o tamanho das instâncias aumenta, a
diferença entre as duas abordagens fica mais em evidência, com a AMHM-PQA sendo
mais efetiva, conforme já foi comprovado pelo teste de Mann-Whitney. Assim, pode-se
ratificar que a AMHM-PQA supera os resultados do RTS, além dos resultados das demais
estratégias de decisão.
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(a) Qualidade de solução

(b) Tempo médio de execução (segundos)

Figura 18 – Análise para RTS e AMHM-PQA

6.3.2 Experimentos com abordagens híbridas

Os experimentos a seguir são comparações da AMHM-PQA com algumas abordagens
híbridas encontradas na literatura.

A primeira comparação é com o algoritmo ANGEL (TSENG; LIANG, 2006), apre-
sentada na tabela 20, que combina as metaheurísticas Colônia de Formigas, Algoritmos
Genéticos e um método de Busca Local, variante do 2-Opt. Os resultados são os originais,
publicados pelos autores, e são comparados com 22 instâncias da QAPLIB. O tempo de
execução foi normalizado utilizando um coeficiente de escala, indicado na tabela.

Analisando os resultados, em termos de qualidade de solução, a AMHM-PQA apre-
senta melhores resultados para nove instâncias, enquanto para as 13 instâncias restantes
os resultados são iguais. Já em termos de tempo de execução, a AMHM-PQA apresenta
tempos menores para todas as instâncias testadas.
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Tabela 20 – Comparação da AMHM-PQA com ANGEL

Instância ANGEL AMHM-PQA
𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑

nug30 0 3,39 0 < 0,01
tho30 0 1,27 0 < 0,01
kra30a 0 1,31 0 < 0,01
kra30b 0 7,24 0 < 0,01
tai30a 0,34 15,25 0 < 0,01
tai30b 0 2,71 0 < 0,01
tai35a 0,49 38,18 0 < 0,01
tai35b 0 3,44 0 < 0,01
ste36a 0 6,75 0 < 0,01
ste36b 0 1,15 0 < 0,01
tai40a 0,59 140,97 0,19 0,03
tai40b 0 6,35 0 < 0,01
tai50a 0,85 320,22 0,62 0,04
tai50b 0 31,23 0 < 0,01
tai60a 1,03 631,74 0,79 0,04
tai60b 0 30,56 0 < 0,01
sko72 0,02 764,94 0,02 0,06
tai80a 0,86 1643,77 0,64 0,11
tai80b 0 651,13 0 0,04
sko81 0,03 1213,14 0,02 0,09
sko100a 0,02 1842,46 0 0,17
tai100a 0,80 3624,68 0,60 0,20
Nota: Coeficiente de escala (ANGEL) = 0,18

A segunda comparação é com o algoritmo GRASP+SA-TS (GUNAWAN; NG; POH,
2011), apresentada na tabela 21, que combina GRASP, Simulated Annealing e Busca
Tabu. Os resultados são os originais, publicados pelos autores, e são comparados com 17
instâncias da QAPLIB em termos de qualidade de solução. O tempo de execução não foi
comparado, pois não é relatado pelos autores.

Analisando os resultados, em termos mínimos de qualidade de solução, a AMHM-
PQA apresenta melhores resultados para sete instâncias, enquanto para as outras dez
instâncias, os resultados são iguais. Já em termos médios de qualidade de solução, a
AMHM-PQA apresenta melhores resultados para 12 instâncias, enquanto para as outras
cinco instâncias, os resultados são iguais.
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Tabela 21 – Comparação da AMHM-PQA com GRASP+SA-TS

Instância GRASP+SA-TS AMHM-PQA
𝐷𝑅𝑃𝑚𝑖𝑛 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑖𝑛 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑

tai10a 0 0 0 0
tai12a 0 0 0 0
tai15a 0 0 0 0
tai17a 0 0 0 0
tai20a 0 0,16 0 0
rou20 0 0,03 0 0
chr25a 0 0,40 0 0
tai30a 0,82 1,51 0 0
nug30 0 0,01 0 0
kra30a 0 0,74 0 0
kra30b 0 0 0 0
tai35a 2,27 2,57 0 0
tai40a 2,18 2,83 0,07 0,19
tai50a 3,58 3,72 0,31 0,62
tai60a 2,93 3,57 0,50 0,79
tai80a 3,13 3,57 0,62 0,64
tai100a 3,02 3,49 0,49 0,60

A terceira comparação é com o algoritmo HGA (DREZNER; MISEVIČIUS, 2013),
apresentada na tabela 20, que é um Algoritmo Genético Híbrido. Os resultados são os
originais, publicados pelos autores, e são comparados com 16 instâncias da QAPLIB. O
tempo de execução não foi normalizado, pois a plataforma de execução do HGA descrita
pelos autores é semelhante à plataforma de execução da AMHM-PQA.

Analisando os resultados, em termos de qualidade de solução, o HGA apresenta me-
lhores resultados para cinco instância, a AMHM apresenta melhores resultados para duas
instâncias, enquanto para nove instâncias os resultados são iguais. Já em termos de tempo
de execução, a AMHM-PQA apresenta tempos menores para todas as instâncias testadas.

Pode-se concluir que a AMHM-PQA apresenta resultados efetivos para as quatro clas-
ses de instâncias do PQA, para o conjunto de instâncias testado, com relação às três
abordagens híbridas comparadas. Em termos de qualidade de solução, a AMHM-PQA
apenas não conseguiu superar os resultados do HGA. Já em termos de tempo de execu-
ção, para os resultados relatados, a AMHM-PQA conseguiu superar os três algoritmos.
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Tabela 22 – Comparação da AMHM-PQA com HGA

Instância HGA AMHM-PQA
𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑 𝐷𝑅𝑃𝑚𝑒𝑑 𝑇𝑚𝑒𝑑

tai20a 0 0,46 0 < 0,01
tai20b 0 0,05 0 < 0,01
tai25b 0 0,09 0 < 0,01
tai30a 0 1,93 0 < 0,01
tai30b 0 0,13 0 < 0,01
tai35a 0 3,40 0 < 0,01
tai35b 0 0,21 0 < 0,01
tai40a 0,090 5,70 0,192 0,03
tai40b 0 0,28 0 < 0,01
tai50a 0,250 13,73 0,618 0,04
tai50b 0 0,60 0 < 0,01
tai60a 0,270 28,67 0,791 0,04
tai60b 0,003 1,03 0 < 0,01
tai80a 0,404 91,67 0,643 0,11
tai80b 0,102 2,25 0 0,04
tai100a 0,275 223,33 0,599 0,20
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7 Considerações Finais

“Mas eu vou dizer o que é a Sabedoria
e como ela nasceu. Não vos esconderei os seus

mistérios; mas investigá-la-ei até sua mais
remota origem; porei à luz o que dela pode ser

conhecido, e não me afastarei da verdade.”
Sabedoria 6:22

Neste capítulo são apresentadas as conclusões acerca da pesquisa, além da produção
científica associada e trabalhos futuros.
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7.1 Conclusão sobre a pesquisa
Uma arquitetura multiagente para hibridização de metaheurísticas baseada na Oti-

mização por Nuvem de Partículas foi apresentada. A motivação para desenvolver esta
arquitetura é que a Otimização por Nuvem de Partículas é inerentemente multiagente,
conforme observado em pesquisas anteriores, descritas na seção 2.3, e uma arquitetura
multiagente para hibridização de metaheurísticas baseada nesta técnica se torna simples
e eficiente, pois permite usar o potencial dos sistemas multiagente. Na abordagem pro-
posta, cada partícula é vista como um agente inteligente que tem uma memória e métodos
de decisão e aprendizagem.

A arquitetura proposta foi inicialmente aplicada ao Problema do Caixeiro Viajante e os
resultados dos experimentos computacionais foram comparados aos de outras abordagens
baseadas em sistemas multiagente e hibridização de metaheurísticas, além de abordagens
efetivas que compõem o estado da arte para o Problema do Caixeiro Viajante. Na aplica-
ção ao Problema Quadrático de Alocação, os resultados dos experimentos computacionais
foram comparados com os de outras abordagens baseadas em hibridização de metaheu-
rísticas, pois, nas pesquisas realizadas, não foram encontradas abordagens multiagente.
Os resultados dos experimentos foram bastante promissores, considerando que o poten-
cial da arquitetura proposta ainda não foi totalmente explorado. Os algoritmos aplicados
ao Problema do Caixeiro Viajante e ao Problema Quadrático de Alocação apresentaram
desempenho satisfatório, obtendo soluções de alta qualidade.

7.2 Produção científica associada à pesquisa
Até o momento da impressão do texto, esta pesquisa resultou nos seguintes trabalhos

publicados:

• A Multiagent Approach for Metaheuristics Hybridization applied to the Traveling
Salesman Problem (SOUZA et al., 2012), apresentado no Simpósio Brasileiro de
Redes Neurais (SBRN), 2012, Curitiba.

• Multi-agent PSO-Based Approach for Heuristics Hybridization Applied to the Trave-
ling Salesman Problem (SOUZA; GOLDBARG; GOLDBARG, 2011), apresentado
no IADIS International Conference Applied Computing, 2011, Rio de Janeiro.

• An Agent Based PSO Approach for Metaheuristics Hybridization to Tackle Discrete
Optimization Problems (SOUZA; GOLDBARG; GOLDBARG, 2010), apresentado
no ALIO-INFORMS Joint International Meeting, 2010, Buenos Aires.

Os três trabalhos citados são aplicações ao Problema do Caixeiro Viajante. Um artigo
para revista internacional está em fase final para submissão e também estão em processo
de publicação trabalhos com aplicação ao Problema Quadrático de Alocação.
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7.3 Trabalhos futuros
A pesquisa científica não é como um projeto, que possui começo, meio e fim. Trata-

se de algo muito maior, englobando projetos, equipes e instituições. Não citar trabalhos
futuros em qualquer produção científica que seja (artigo, monografia, dissertação, tese
etc.) é atestar que a pesquisa acabou e que será “engavetada”.

Continuando a análise experimental de algoritmos, pretende-se explorar melhor a apli-
cação ao Problema Quadrático de Alocação, além de aplicar a outros problemas de oti-
mização combinatória, especificamente a problemas multiobjetivo, tais como as versões
multiobjetivo do Problema da Árvore Geradora Mínima e do Caminho mais Curto. As ver-
sões multiobjetivo dos problemas já abordados nesta tese (PCV e PQA) também poderão
ser abordadas em novos experimentos computacionais.

Pretende-se também explorar mais recursos da AMHM, tais como a combinação de
metaheurísticas de trajetória com partes de metaheurísticas baseadas em população e a
aplicação de novos métodos decisão e de aprendizagem. Assim, serão realizados mais expe-
rimentos computacionais para testar as novas funcionalidades. O uso de séries temporais
(WOOLDRIDGE, 2012) também será utilizado para observar a execução dos algoritmos
ao longo do tempo, a fim de verificar e analisar o comportamento das metaheurísticas
utilizadas.

No âmbito da pesquisa aplicada, pretende-se trabalhar tanto com alunos em nível de
graduação como em nível técnico a aplicação da AMHM em problemas práticos do mundo
real, nas áreas de Computação, Automação Industrial e Eletrônica.
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APÊNDICE A – O Problema do Caixeiro Vi-
ajante

O Problema do Caixeiro Viajante (PCV) é um dos mais tradicionais e conhecidos
problemas de otimização combinatória (MACULAN; CAMPELLO, 1994; GOLDBARG;
LUNA, 2005). Os problemas de roteamento lidam em sua maior parte com passeios (ou
tours) sobre pontos de demanda ou oferta. Dentre os tipos de passeio, um dos mais
importantes é o denominado hamiltoniano. Seu nome é devido a William Rowan Hamilton
que em 1857 propôs um jogo chamado Around the World, mostrado na figura 19.

Figura 19 – Jogo Around the World, proposto por Hamilton

O jogo era feito sobre um dodecaedro em que cada vértice estava associado a uma
cidade importante da época. O desafio consistia em encontrar uma rota através dos vértices
do dodecaedro que iniciasse e terminasse em uma mesma cidade passando uma única vez
em cada cidade. Em homenagem a Hamilton, uma solução do seu jogo passou a ser
chamada de ciclo hamiltoniano, conforme é mostrada na figura 20.

Figura 20 – Solução do jogo proposto por Hamilton
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Devido à sua ampla aplicabilidade e dificuldade de resolução por métodos exatos, uma
grande quantidade de heurísticas são propostas por diversos pesquisadores. Uma revisão
do PCV e alguns métodos utilizados para sua resolução são apresentados por Gutin e
Punnen (2002) e um histórico do problema, com algumas aplicações no mundo real, é
apresentado por Applegate et al. (2006).

Um grafo, numa definição bem simples, é um conjunto de vértices e arestas. Os vértices
são pontos que podem representar cidades, depósitos, postos de trabalho ou atendimento,
por exemplo. As arestas são linhas que conectam os vértices, representando relações entre
os vértices. Por exemplo, as arestas podem representar ruas ou estradas entre duas cidades.
Um circuito hamiltoniano é um passeio por todos os vértices de um grafo retornando ao
vértice origem, passando por cada um dos outros vértices apenas uma vez.

O PCV é um problema de otimização associado ao da determinação dos caminhos
hamiltonianos em um grafo qualquer, cujo objetivo é encontrar, em um grafo 𝐺 = (𝑉, 𝐸),
em que 𝑉 é o conjunto de vértices do grafo e 𝐸 consiste nas arestas que ligam esses
vértices, com |𝑉 | = 𝑛 ≥ 3 e 𝑐𝑖𝑗 ≥ 0 associado a cada uma das arestas (𝑖, 𝑗), o caminho
hamiltoniano de menor custo. Este problema de otimização, formalmente, é considerado
intratável, pertencendo à classe NP-Árdua (KARP, 1975).

O PCV é importante devido a pelo menos três de suas características: grande aplicação
prática, grande relação com outros modelos e grande dificuldade de solução exata. Em
suas diversas variações, o PCV está presente em inúmeros problemas práticos, como por
exemplo:

• Programação de operações de máquinas em manufatura (FINKE; KUSIAK, 1987).

• Otimização do movimento de ferramentas de corte (CHAUNY et al., 1987).

• Otimização de perfurações em placas de circuitos impressos (REINELT, 1994).

• Na maioria dos problemas de roteamento de veículos (LENSTRA; KAN, 1981; LA-
PORTE, 1992).

• Na solução de problemas de sequenciamento (WHITLEY; STARKWEATHER; SHA-
NER, 1991).

• Na solução de problemas de programação e distribuição de tarefas em plantas (SA-
LOMON et al., 1997).

• Trabalhos administrativos (BALDACCI; BARTOLINI; LAPORTE, 2009).

No problema da perfuração em placas de circuitos impressos (figura 21), por exemplo,
quando as diversas camadas que compõem uma placa estão assentadas, perfurações são
feitas utilizando máquinas automáticas de controle numérico. As perfurações são necessá-
rias para permitir a fixação de componentes na placa (transistores, resistores, CIs e outros
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componentes) ou para possibilitar os contatos entre as diferentes camadas. A execução
eficiente das perfurações consiste na resolução do PCV.

Figura 21 – Otimização de perfurações em placas de circuitos impressos

Quando 𝑐𝑖𝑗 = 𝑐𝑗𝑖, ∀(𝑖,𝑗) ∈ 𝑉 , tem-se o Problema do Caixeiro Viajante Simétrico
(PCVS). Caso contrário, será denominado Assimétrico (PCVA). Problemas em que a
desigualdade triangular se verifica, ou seja, 𝑐𝑖𝑗 + 𝑐𝑗𝑘 ≥ 𝑐𝑖𝑘, ∀(𝑖,𝑗,𝑘) ∈ 𝑉 , são chamados de
Euclidianos (PCVE).

Quando os vértices do grafo são pontos do plano com coordenadas (𝑥𝑖, 𝑦𝑖), 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛,
existem diversas métricas para calcular o peso de cada aresta, sendo a métrica Euclidiana
a mais utilizada (equação A.1).

𝑐𝑖𝑗 =
√︁

(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)2 (A.1)

O Problema de Programação Inteira Bivalente correspondente é formulado em um
grafo completo com 𝑛 vértices, 𝑐𝑖𝑗 > 0, ∀(𝑖,𝑗) ∈ 𝐸 e 𝑐𝑖𝑖 = +∞, utilizando variáveis 𝑥𝑖𝑗,
tais que:

𝑥𝑖𝑗 =

⎧⎨⎩ 1, se (𝑖,𝑗) ∈ 𝐸 é par
0, caso contrário

Tem-se então a modelagem clássica para o PCV em variáveis inteiras 0-1 de Dantzig,
Fulkerson e Johnson (DANTZIG; FULKERSON; JOHNSON, 1954), mostrada na equação
A.2, em que a variável binária 𝑥𝑖𝑗 assume valor igual a 1, se o arco (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸 for escolhido
para integrar a solução, e 0, caso contrário. 𝑆 consiste em um subgrafo de 𝐺 em que
|𝑆| representa o número de vértices desse grafo. As restrições 𝑖 e 𝑖𝑖 garantem que cada
vértice é visitado apenas uma vez, no entanto não eliminam os chamados subtours ou
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ciclos isolados. A eliminação dos subtours é garantida pela inclusão da restrição 𝑖𝑖𝑖.

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑥𝑜 = ∑︀𝑛
𝑗=1

∑︀𝑛
𝑖=1 𝑐𝑖𝑗.𝑥𝑖𝑗

Sujeito a:∑︀𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖𝑗 = 1 ∀𝑗 ∈ 𝑁 (𝑖)∑︀𝑛
𝑗=1 𝑥𝑖𝑗 = 1 ∀𝑖 ∈ 𝑁 (𝑖𝑖)∑︀
𝑖,𝑗∈𝑆 𝑥𝑖𝑗 ≤ |𝑆| − 1 ∀𝑆 ⊂ 𝑁 (𝑖𝑖𝑖)

𝑥𝑖𝑗 ∈ 0,1 ∀𝑖,𝑗 ∈ 𝑁 (𝑖𝑣)

(A.2)

Essa formulação destaca um importante aspecto do PCV que é a sua natureza com-
binatória. Pela formulação, pode-se concluir que solucionar o PCV é determinar uma
permutação legal de custo mínimo.

Um desafio de implementação de algoritmos aplicados ao PCV, chamado 8𝑡ℎ DIMACS
Implementation Challenge, foi organizado por Johnson e McGeoch (2002) e está disponí-
vel no website da AT&T Labs Research 1. Com este desafio, tornou-se possível coletar
diversos algoritmos, além de permitir aos pesquisadores testar e comparar os seus res-
pectivos algoritmos utilizando instâncias de uma biblioteca de referência padronizada.
Este desafio provavelmente é a mais extensa análise de algoritmos heurísticos aplicados
ao PCV e apresenta resultados computacionais para cerca de 40 heurísticas construtivas
e 80 heurísticas de busca em vizinhança (MARINAKIS; MARINAKI; DOUNIAS, 2011).

1 http://www2.research.att.com/∼dsj/chtsp
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APÊNDICE B – O Problema Quadrático de
Alocação

O Problema Quadrático de Alocação (PQA) foi inicialmente formulado por Koopmans
e Beckmann (1957) e tinha o objetivo de encontrar uma associação de setores de ativi-
dades econômicas a localidades, de forma a maximizar o rendimento líquido total desse
conglomerado. A figura 22 ilustra uma situação que pode ser formulada como PQA: alo-
car facilidades a determinadas localidades, como por exemplo, alocar os departamentos
no terreno de uma universidade considerando o fluxo de pessoas que circulará entre os
departamentos e também a distância entre eles.

Facilidades

A

BC

Localidades

?
1

2
3

Figura 22 – Ilustração do Problema Quadrático de Alocação

Existem diversas aplicações que usam o PQA como referência, tais como o problema
de lay-out de hospitais (ELSHAFEI, 1977), o planejamento da localização de constru-
ções em um campus universitário (DICKEY; HOPKINS, 1972), o problema de lay-out de
placas de circuito impresso (STEINBERG, 1961) e o problema de decisões de alocação
de uma nova facilidade (postos policiais, supermecardos, escolas etc.) que atenda a um
conjunto de clientes (FRANCIS; WHITE; MCGINNIS, 1974). O PQA é considerado um
dos mais dificeis problemas de Otimização Combinatória no que diz respeito à comple-
xidade computacional. Juntamente com o Problema do Caixeiro Viajante, dentre outros
problemas, ele pertence à classe de problemas NP-Árduo. Revisões acerca do PQA são
apresentadas por Pardalos e Wolkowicz (1994), Commander (2005) e Loiola et al. (2007).
O PQA tem atraído a atenção dos pesquisadores não apenas pela sua importância prática
e teórica, mas também pela sua complexidade. Instâncias com 𝑛 > 30, não possuem al-
goritmo exato para resolução em tempo computacional aceitável (LOIOLA et al., 2007).
Vários problemas NP-árduos de Otimização Combinatória podem ser modelados como
PQA, tais como os problemas do Caixeiro Viajante e de Empacotamento.
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A investigação de problemas de Otimização Combinatória por meio de instâncias pú-
blicas, disponibilizadas na Internet, é uma tendência atual, permitindo que se utilizem
algoritmos exatos onde isso for possível ou obter ótimos locais melhores que a melhor so-
lução conhecida para exemplares cuja otimalidade ainda não foi comprovada (BURKARD
et al., 1998a; CELA, 1998). No caso do PQA, existe a biblioteca QAPLIB1 (BURKARD;
KARISCH; RENDL, 1997), que foi publicada inicialmente em 1991 e é constantemente
atualizada. Por exemplo, Loiola et al. (2007) relatam instâncias da QAPLIB com soluções
ótimas provadas nos últimos anos e atualizadas na QAPLIB: Tai25a, em 2003, por Peter
Hahn; Ste36a, em 2001, por Brixius e Anstreicher; Bur26a, em 2001, por Peter Hahn;
Kra30a, Kra30b, Kra32 e Tho30, em 2000, por Anstreicher, Brixius, Goux e Linderoth;
Nug30, em 2000, por Anstreicher, Brixius, Goux e Linderoth; Ste36b e Ste36c, em 1999,
por Nystrõm; e em 2003, Misevicius melhorou a melhor solução conhecida para Tai50a,
Tai80a e Tai100a.

Existem diversas formulações para o PQA, baseadas em diferente enfoques, dentre
elas a formulação por permutações. Considere 𝑆𝑛 o conjunto de todas as permutações
a 𝑛 elementos e sejam 𝑓𝑖𝑗, o fluxo entre os objetos 𝑖 e 𝑗 e 𝑑𝜋(𝑖)𝜋(𝑗), a distância entre as
localizações 𝜋(𝑖) e 𝜋(𝑗), dada pela permutação 𝜋 ∈ 𝑆𝑛. Se cada permutação 𝜋 representar
uma alocação de objetos a locais, a expressão matemática para o PQA toma a forma
da equação B.1. Em termos de Teoria dos Grafos, o QAP pode ser pensado como uma
associação entre os vértices de dois grafos completos de onrdem 𝑛, cujas matrizes de
adjacência correspondem a 𝐹 = (𝑓𝑖𝑗) e 𝐷 = (𝑑𝑖𝑗) (GOLDBARG; GOLDBARG, 2012).

min
𝜋∈𝑆𝑛

𝑛∑︁
𝑖,𝑗=1

𝑓𝑖𝑗𝑑𝜋(𝑖)𝜋(𝑗) (B.1)

Inúmeros algoritmos exatos e metaheurísticos foram desenvolvidos para resolver o
PQA. Como exemplos de algoritmos exatos, os Branch-and-Bound são os mais utiliza-
dos. Algumas implementações de algoritmos Branch-and-Bound podem ser encontradas
nos trabalhos de HAHN et al. (2001), Anstreicher et al. (2002) e Zhang, Beltran-Royo e
Constantino (2010). Como exemplos de metauheurísticas aplicadas ao PQA, destacam-se
Simulated Annealing (CONNOLLY, 1990; TIAN; WANG; ZHANG, 1996), Busca Tabu
(TAILLARD, 1991; DREZNER, 2005), Algoritmos Genéticos (LIM; YUAN; OMATU,
2000; AHUJA; ORLIN; TIWARI, 2000), GRASP (PARDALOS; RESENDE, 1994; OLI-
VEIRA; PARDALOS; RESENDE, 2004), Colônia de Formigas (MANIEZZO; COLORNI,
1995; MANIEZZO; COLORNI, 1999), Nuvem de Partículas (LIU; ABRAHAM; ZHANG,
2007; GONG; TUSON, 2008), dentre outras.

Assim como para outros problemas de Otimização Combinatória, os algoritmos híbri-
dos também são aplicados com sucesso no PQA. Dentre eles, estão os trabalhos de Tseng
e Liang (2006), Gunawan, Ng e Poh (2011) e de Drezner e MisevičIus (2013).

1 http://www.opt.math.tu-graz.ac.at/qaplib
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APÊNDICE C – Algoritmos implementados
como estratégias de decisão

O Simulated Annealing é um algoritmo de busca local que explora a analogia entre
a Otimização Combinatória e a Mecânica Estatística (KIRKPATRICK; GELATT; VEC-
CHI, 1983). Esta analogia é feita associando as soluções viáveis do problema em questão
a estados dos sistemas físicos, sendo que seus custos são associados à energia desses esta-
dos. Considerando dois estados sucessivos de energia, 𝐸𝑖 e 𝐸𝑖+1, correspondendo a duas
soluções vizinhas, e Δ𝐸 = 𝐸𝑖+1 − 𝐸𝑖 a variação de energia, as seguintes situações podem
ocorrer: se Δ𝐸 < 0, há redução de energia, o novo estado é aceito e o processo continua,
ou seja, há redução na função custo do problema e a nova alocação deve ser aceita; se
Δ𝐸 = 0, há situação de estabilidade (equilíbrio) e não há alteração de energia, isto é, a
função custo do problema permanece inalterada; se Δ𝐸 > 0, há um aumento de energia,
que no processo físico é útil para permitir uma futura acomodação das partículas, ou
seja, a função custo do problema sofre aumento. Ao invés desta alocação ser eliminada,
ela poderá eventualmente ser aproveitada. Para isso, uma função de probabilidade deverá
ser acionada para evitar a convergência da função para mínimos locais indesejáveis. Para
cada temperatura 𝑇 , serão aceitos um certo número de configurações, limitados por um
parâmetro de entrada 𝐿 ou até que seja alcançada a estabilidade, ou seja, nenhuma mu-
dança ocorreu após várias tentativas (parâmetro 𝑃 ). Após esta estabilidade, o processo é
repetido iterativamente, diminuindo gradualmente a temperatura até que se aproxime de
zero. O fator de decréscimo da temperatura pode ser realizado de várias maneiras.

O algoritmo Simulated Annealing implementado como estratégia de decisão para a
AMHM aplicada ao Problema do Caixeiro Viajante usa a fórmula de resfriamento utilizada
foi 𝑇𝑘 = 𝛽.𝑇𝑘−1, a temperatura inicial foi 𝑇0 = 100.000 e o valor do parâmetro de correção
da temperatura foi 𝛽 = 0,9997.

A Busca Tabu é um algoritmo de busca local introduzido por Glover (1990) para pro-
blemas de programação inteira, com o objetivo de encontrar soluções de boa qualidade.
Caracteriza-se pela existência de uma lista atualizada das melhores soluções encontradas
no decorrer do algoritmo, onde cada solução possui um valor de prioridade ou critério de
aspiração. Seus parâmetros básicos são: uma lista tabu, para armazenar um histórico da
evolução do processo de busca; um mecanismo que permite aceitar ou rejeitar uma nova
alocação na vizinhança, baseado nas informações armazenadas na lista tabu e suas respec-
tivas prioridades; e um mecanismo que permite alternar entre estratégias de diversificação
e intensificação na vizinhança.

O algoritmo Busca Tabu implementado como estratégia de decisão para a AMHM
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aplicada ao Problema do Caixeiro Viajante possui o tamanho da lista tabu |𝑇 | = 10 e o
tamanho da estrutura de vizinhança |𝑉 | = 100.

O GRASP apresenta uma ideia simples para solução de problemas combinatórios.
Ela combina uma fase de construção com uma fase de busca local para encontrar uma
boa solução do problema em questão. A fase construtiva apresenta duas características
principais: uma heurística dinâmica para a construção e o fator aleatório. A solução é
construída passo a passo, adicionando um novo elemento à solução a cada etapa. A seleção
do elemento é feita de forma aleatória, com probabilidade uniforme, através de uma lista
de candidatos. Essa lista, chamada de lista restrita de candidatos (Restricted Candidate
List – RCL), é composta de k candidatos que apresentam o melhor benefício de inserção
associado. Os valores associados ao elementos que ainda poderão vir a ser inseridos são
atualizados para refletir o novo estado da solução após a inserção do elemento selecionado.
Devido ao fato de estes valores serem atualizados a cada iteração da construção, esta
heurística é denominada uma heurística de construção dinâmica. O valor k, que representa
o tamanho da RCL, indicará o espaço de busca do algoritmo de construção. Com 𝑘 = 1,
o algoritmo será totalmente guloso. Se 𝑘 = 𝑛, onde n é o tamanho final da solução, a
solução será totalmente aleatória e o espaço total da busca será todo o espaço de soluções.
Na fase de melhoramento da solução, utiliza-se algum procedimento de busca local para
levar a solução o mais próximo possível da solução ótima. Pode-se utilizar qualquer tipo de
busca local, como um procedimento simples de 2-Opt, ou mesmo técnicas mais complexas,
como um Simulated Annealing. Estas duas fases são repetidas até que o critério de parada
seja atendido. Este critério pode ser definido como o tempo de execução ou um número
máximo de iterações, sendo o tempo de execução o critério mais utilizado.

Para o algoritmo GRASP implementado como estratégia de decisão para a AMHM
aplicada ao Problema do Caixeiro Viajante, a fase de melhoramento se divide em duas
etapas: primeiro é aplicado o procedimento 2-Opt (FLOOD, 1956) à partícula e de-
pois é aplicado o procedimento US da heurística GENIUS (GENDREAU; HERTZ; LA-
PORTE, 1992). A fase US consiste em remover cada vértice pertencente à solução corrente,
reinserindo-o novamente através do procedimento GENI.

Os critérios de parada utilizados para as três estratégias de decisão descritas foram: a
solução atingir o valor ótimo ou atingir 10 iterações sem melhoria.
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