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RESUMO 
 

 

 

O Problema da Árvore Geradora Multiobjetivo é NP-árduo e modela aplicações em diversas 

áreas. Esta pesquisa apresenta uma análise experimental de diferentes estratégias utilizadas na 

literatura para desenvolver algoritmos exatos para resolver o problema. Inicialmente, os 

algoritmos são classificados de acordo com as abordagens utilizadas para resolver o problema. 

Características de duas ou mais abordagens podem ser encontradas em alguns desses 

algoritmos.  As abordagens aqui investigadas são: o método duas fases, branch-and-bound, k-

best e a abordagem baseada em preferência. A principal contribuição deste trabalho está no 

fato de que nenhuma pesquisa desenvolvida até o momento relata uma análise sistemática 

experimental de algoritmos exatos para o problema da Árvore Geradora Multiobjetivo. 

Portanto, este trabalho pode ser uma base para outras pesquisas que lidam com o mesmo 

problema. Os experimentos computacionais comparam o desempenho de algoritmos em 

relação ao tempo de processamento, à eficiência com base no número de objetivos e no 

número de soluções encontradas em um intervalo de tempo controlado. A análise dos 

algoritmos foi realizada para instâncias conhecidas do problema, bem como para instâncias 

obtidas a partir de um gerador bastante utilizado na literatura. 
 

Palavras-chave: Algoritmos Experimentais, Algoritmos Exatos, Árvore Geradora 

Multiobjetivo, Análise Experimental, Otimização Combinatória. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The Multiobjective Spanning Tree Problem is NP-hard and models applications in several 

areas. This research presents an experimental analysis of different strategies used in the 

literature to develop exact algorithms to solve the problem. Initially, the algorithms are 

classified according to the approaches used to solve the problem. Features of two or more 

approaches can be found in some of those algorithms. The approaches investigated here are: 

the two-stage method, branch-and-bound, k-best and the preference-based approach. The main 

contribution of this research lies in the fact that no research was presented to date reporting a 

systematic experimental analysis of exact algorithms for the Multiobjective Spanning Tree 

Problem. Therefore, this work can be a basis for other research that deal with the same 

problem. The computational experiments compare the performance of algorithms regarding 

processing time, efficiency based on the number of objectives and number of solutions found 

in a controlled time interval. The analysis of the algorithms was performed for known 

instances of the problem, as well as instances obtained from a generator commonly used in 

the literature. 
 

 

Keywords: Experimental Algorithms, Exact Algorithms, Multiobjective Spanning Tree, 

Experimental Analysis, Combinatorial Optimization. 

 

 

 

 

 



Lista de Ilustrações 

 

Figura 2.1 Soluções eficientes suportadas e não-suportadas ............................................. 22 

Figura 3.1 Soluções eficientes extremas, não-extremas e solução dominada .................... 31 

Figura 3.2 Posição relativa de pontos com respeito à reta r ............................................... 34 

Figura 3.3 (a) Grafo original, (b) subgrafo gerado pela adição das arestas {e1, e2} e, 

posteriormente, (c) pela adição das arestas {e3, e4, e5} ao conjunto já 

existente ............................................................................................................ 38 

Figura 3.4 Árvores geradoras mínimas (a), (b) e (c) obtidas do subgrafo em 4.1 (c) ........ 38 

Figura 3.5 Região hachurada indica a zona de exclusão encontrada durante o cálculo 

da fase 2 ............................................................................................................ 39 

Figura 3.6 Um grafo completo exemplo da instância 5.conc1 gerada para o problema 

AGBi ................................................................................................................. 41 

Figura 3.7 Modificação na região viável devido à descoberta de soluções. ...................... 42 

Figura 3.8 Fase bounding ................................................................................................... 45 

Figura 3.9 Exemplificação do branch-and-bound ............................................................. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Tabelas 

 

Tabela 2.1 Relações de dominância entre soluções .............................................................. 21 

Tabela 3.1 Classificação dos Algoritmos ............................................................................. 34 

Tabela 3.2 Soluções do exemplo calculada para o primeiro par de soluções eficientes 

extremas .............................................................................................................. 45 

Tabela 4.1 Parâmetros para a geração de instâncias BIG1 ................................................... 60 

Tabela 4.2 Tempos despendidos, em segundos, pelos algoritmos com instâncias BIG1 ..... 63 

Tabela 4.3 Medidas de tendência central e medidas de dispersão e variabilidade 

calculadas com os resultados obtidos dos algoritmos RA, SS e SR ................... 64 

Tabela 4.4 Tempos despendidos, em segundos, pelos algoritmos com instâncias BIG2 ..... 65 

Tabela 4.5 Tempos despendidos, em segundos, pelos algoritmos SS e SR para 

instâncias (Concave, Correlated e Anticorrelated) do BIG1, a partir de 25 

vértices. ............................................................................................................... 66 

Tabela 4.6 Resultados obtidos pelo algoritmo RA em tempo limitado em instâncias 

(Concave, Correlated e Anticorrelated) do BIG1, a partir de 22 vértices. ......... 67 

Tabela 4.7 Tempo médio despendido, em segundos, pelos algoritmos K1, K2, K3, PR, 

GR e GC com instâncias BIG1. .......................................................................... 69 

Tabela 4.8 Medidas de tendência central e medidas de dispersão e variabilidade 

calculadas com os resultados obtidos dos algoritmos. ........................................ 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Lista de Abreviações e Siglas 

 

AGM Árvore Geradora Mínima 

AGBi Árvore Geradora Bi-objetiva 

AGMO Árvore Geradora Multiobjetiva 

AESSEA Archived Elitist Steady-State Evolutionary Algorithm 

BIG Banco de Instâncias Gerado 

EPDA Extreme Point Deterministic Algorithm 

GRASP Greedy Randomized Adaptative Search Procedure 

MONACO Multiple Objective Network optimization based on the Ant Colony Optimization 

PAES Pareto Archived Evolutionary Strategy 

POMOs Problemas de Otimização Multiobjetivo 

RPM Randomized Primal Method 

SS Algoritmo de Sourd e Spanjaard (2008) 

VLSI Very-large-scale integration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Lista de Quadros 

 

Quadro 3.1 Fase 1 do Algoritmo de Ramos et al. (1998) ....................................................... 35 

Quadro 3.2 Procedimento AllSpanningTree .......................................................................... 36 

Quadro 3.3 Procedimento AllMST ......................................................................................... 37 

Quadro 3.4 Fase 2 do Algoritmo de Ramos et al. (1998) ....................................................... 40 

Quadro 3.5 Fase 2 do Algoritmo de Steiner e Radzik. (2008) ............................................... 43 

Quadro 3.6 Algoritmo Kruskal-like de Perny e Spanjaard (2003) ......................................... 51 

Quadro 3.7 Algoritmo Prim-like de Perny e Spanjaard (2003). ............................................ 52 

Quadro 3.8 Algoritmo de Galand et al. (2009) para calcular entropia máxima..................... 53 

Quadro 3.9 Algoritmo Otimização de Choquet proposto por Galand et al. (2009) ............... 55 

Quadro 3.10 Algoritmo Branch-and-Bound de Galand et al. (2009) ....................................... 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Sumário 

 

1 Introdução ....................................................................................................................... 14 

1.1 Contextualização e motivação ...................................................................................... 14 

1.2 Objetivo e contribuições ............................................................................................... 15 

1.3 Objeto de estudo ............................................................................................................ 16 

1.4 Procedimentos metodológicos ...................................................................................... 19 

1.5 Organização do trabalho .............................................................................................. 19 

2 O Problema da Árvore Geradora Multiobjetivo (AGMO) ........................................ 20 

2.1 Problemas de Otimização Combinatória Multiobjetivo ............................................... 20 

2.2 O Problema da Árvore Geradora Multiobjetivo ........................................................... 25 

2.3 Trabalhos Relacionados  .............................................................................................. 26 

3 Métodos de Resolução para o problema AGMO ......................................................... 30 

3.1 Métodos Exatos para o problema da AGMO ................................................................ 30 

3.1.1 Métodos duas fases ..................................................................................................... 30 

3.1.2 Branch-and-Bound ..................................................................................................... 32 

3.1.3 k-best ........................................................................................................................... 32 

3.1.4 Abordagem baseada em Preferências ......................................................................... 33 

3.2 Algoritmos desenvolvidos ............................................................................................. 34 

3.2.1 Algoritmo de Ramos et al. (1998) .............................................................................. 34 

3.2.2 Algoritmo de Steiner e Radzik (2008) ........................................................................ 43 

3.2.3 Algoritmo de Sourd e Spanjaard (2008) ..................................................................... 45 

3.2.4 Algoritmo de Perny e Spanjaard (2003) ..................................................................... 49 

3.2.5 Algoritmo de Galand, Perny e Spanjaard (2009) ........................................................ 52 

3.2.6 Algoritmo de Davis-Moradkhan (2010) ..................................................................... 56 

4 Experimentos Computacionais ...................................................................................... 59 

4.1 Instâncias ...................................................................................................................... 59 

4.2 Metodologia de comparação......................................................................................... 62 

4.3 Comparação entre os tempos computacionais ............................................................. 63 

5 Considerações Finais ...................................................................................................... 70 

5.1 Trabalhos Futuros ......................................................................................................... 72 

Referências Bibliográficas ................................................................................................... 73 



14 

 

1 Introdução 

 

Este trabalho apresenta uma análise experimental de todos os algoritmos exatas 

encontrados na literatura para solucionar o problema da Árvore Geradora Multiobjetivo. Este 

capítulo introdutório está organizado em cinco seções nas quais se descrevem, 

respectivamente, a contextualização e motivação, o objetivo e as contribuições, o objeto de 

estudo, os procedimentos metodológicos empregados para a solução do problema investigado 

e a organização geral desta dissertação. 

 

1.1 Contextualização e motivação 

 

A Otimização Combinatória possui aplicações em diversas áreas, tais como, 

problemas de planejamento e programação (scheduling) da produção, roteamento de veículos, 

redes de telecomunicações, problemas de localização e vários outros (JASZKIEWICZ, 2002). 

Dentre tais problemas encontram-se alguns cujo valor de uma solução não pode ser expressa 

por uma única função de custos, devendo ser avaliado em várias dimensões ou critérios, 

levando-se em consideração múltiplos objetivos a otimizar simultaneamente. Conforme 

Arroyo et al. (2008), “muitos dos problemas práticos de otimização combinatória envolve a 

minimização (ou maximização) de vários critérios de decisão conflitantes”.  

Na maioria dos casos, não existe uma única solução, mas um conjunto de soluções 

aceitáveis que são melhores que outras e incomparáveis entre si. Estas soluções aceitáveis são 

denominadas soluções Pareto-ótimas ou eficientes. O conjunto de soluções Pareto-ótimo 

cresce no pior caso, exponencialmente com o tamanho da instância. Isso pode levar a tempos 

de respostas impraticáveis na busca pelo conjunto de soluções, elevando o grau de 

intratabilidade de vários problemas combinatórios quando mais de um objetivo é considerado. 

Embora sejam, em sua maioria, NP-difíceis, alguns problemas de Otimização Combinatória 

multiobjetivo modelam situações práticas com certas características onde se pode esperar o 

conjunto eficiente em um tempo de processamento razoável (MÜLLER-HANNEMANN; 

WEIHE, 2006), justificando o desenvolvimento de algoritmos exatos para lidar com tais 

problemas. Em outras situações, pode-se utilizar os algoritmos exatos para obter parte do 

conjunto Pareto-ótimo em tempo limitado de execução.  
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Além disso, os algoritmos exatos servem como balizadores para procedimentos 

heurísticos. Isto é, quando se conhece a solução exata de um determinado problema, 

geralmente, de pequeno porte, pode-se verificar o comportamento de uma heurística 

desenvolvida para esse problema. Essa verificação pode ajudar sobre expectativas de 

comportamento do algoritmo heurístico em problemas maiores. Outra justificativa para o 

interesse pelos algoritmos exatos é o crescimento do desenvolvimento de algoritmos híbridos 

que utilizam parte de algoritmos exatos e procedimentos heurísticos gerando algoritmos 

heurísticos mais promissores. 

Neste trabalho a versão multiobjetivo de um importante problema de Otimização 

Combinatória é considerado: o problema da Árvore Geradora Multiobjetivo (AGMO), o qual 

é descrito na seção 1.3. E o foco principal está nos métodos exatos de resolução 

desenvolvidos e apresentados na literatura buscando solucionar o referido problema. 

Existem basicamente duas linhas de desenvolvimento de algoritmos exatos para o 

problema objeto deste trabalho, obtenção do conjunto Pareto-ótimo e métodos baseados em 

preferência.  

Segundo Galand e Spanjaard (2010), pode-se reduzir a área de interesse dentro do 

conjunto de Pareto, utilizando um modelo de preferência como tomador de decisão, não 

havendo necessidade de enumerar todas as soluções do conjunto. Por outro lado, caracterizar 

as soluções “mais” preferidas na otimização multiobjetiva não é uma tarefa fácil. Porém, 

existem várias opções disponíveis na literatura na Teoria de Decisão e na análise multicritério. 

O conceito de Pareto-ótimo é um dos mais amplamente utilizados, deixando para o tomador 

de decisões a escolha da melhor solução. 

Embora, vários estudos sejam realizados na busca de estratégias exatas para solucionar 

os problemas de otimização combinatória multiobjetivo, tais como, o caminho mais curto e a 

árvore geradora multiobjetivo, existem poucas pesquisas voltadas para comparação de tais 

estratégias específicas para cada problema. No caso do caminho mais curto, Raith e Ehrgott 

(2009) investigam as estratégias exatas de soluções, propostas na literatura e mostram um 

estudo comparativo das abordagens encontradas. No caso da árvore geradora, dois trabalhos 

apresentam revisões da literatura sobre os algoritmos exatos. Ruzika e Hamacher (2009) 

apresentam uma revisão da literatura sobre o problema da Árvore Geradora Multiobjetivo, 

com duas ou mais funções objetivas do tipo soma ou bottleneck. Clímaco e Pascoal (2011) 

apresentam uma breve revisão de literatura sobre os algoritmos propostos para o citado 

problema. Entretanto, nos dois trabalhos os algoritmos não são comparados de forma 

experimental.  
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1.2 Objetivo e contribuições 

 

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar uma análise experimental 

comparativa do desempenho dos algoritmos exatos propostos na literatura para solução do 

Problema da Árvore Geradora Multiobjetivo, servindo de fundamentação teórica para novos 

estudos. A classificação dos algoritmos é feita de acordo com o número de objetivos, os tipos 

de problemas e as diferentes estratégias ou métodos de resolução. 

Os algoritmos são testados e analisados através do tempo de resposta obtido, 

submetidos às mesmas condições, tais como, linguagem de programação, sistema operacional 

e plataforma. Segundo Johnson (2001), a motivação por trás de um artigo de análise 

experimental é melhor entender os pontos fortes, pontos fracos e operações de ideias 

algorítmicas interessantes na prática. 

 Diante do exposto, este trabalho visa contribuir de forma relevante para 

fundamentação teórica e experimental de trabalhos futuros, sendo o pioneiro no levantamento 

de tais aspectos. 

 

1.3  Objeto de estudo 

 

O problema da Árvore Geradora Mínima (AGM) tem sido amplamente discutido na 

literatura, apresentando diversas aplicações práticas em layout de VLSI e projeto de redes de 

comunicação sem fio e redes de distribuição (BADER; CONG, 2004). O problema da AGM 

consiste em encontrar uma árvore geradora, de custo mínimo, em um grafo com arestas 

valoradas, isto é, dado um grafo G (V, E) com n vértices e m arestas, o problema da AGM é 

determinar um subgrafo conexo acíclico, em relação a todos os possíveis subgrafos T (V, E’) 

de G, de maneira que a soma dos custos das arestas de T seja minimizada. Este problema pode 

ser resolvido em tempo polinomial por vários algoritmos exatos, por exemplo, os algoritmos 

de Kruskal (1956), Prim (1957) e Borüvka (1926, apud GOLDBARG; LUNA, 2005). A 

AGM tem aplicabilidade em áreas como redes de comunicação (JOTHI; RAGHAVACHARI, 

2005), expressão de genes (ZHOU; GEN, 1999) e árvores filogenéticas (LUO; ZHANG, 

2007), dentre outras. 

 Vários estudos investigam como melhorar o desempenho de algoritmos para o 

problema da AGM. Gabow (1977) apresenta um algoritmo (k-best) que encontra todas as 

árvores geradoras de um grafo em ordem crescente de pesos, ou seja, o algoritmo encontra 
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primeiro a AGM e a partir dessa árvore calcula todas as trocas mínimas de arestas para gerar 

as outras árvores derivadas com ordem crescente de pesos. O trabalho de Bazlamacçi e Hindi 

(2001) apresenta uma comparação de vários algoritmos exatos classificando o tipo de 

estrutura de dados utilizados e a complexidade de cada um. Das e Loui (2001) propõem um 

algoritmo sequencial e um algoritmo paralelo para encontrar o conjunto de arestas da AGM 

com objetivo de fazer a atualização dos nós de uma rede de comunicação após mudança na 

topologia da rede em função da retirada de um nó. 

Pettie e Ramachandran (2002) estabelecem que a complexidade algorítmica do 

problema da árvore geradora mínima é igual à complexidade de sua árvore de decisão e 

apresentaram um algoritmo determinístico para solucionar o problema da AGM. 

 O trabalho de Bader e Cong (2004) apresenta o projeto e implementação de quatro 

algoritmos paralelos (3 variações de Borüvka e uma nova abordagem) para o problema da 

árvore geradora mínima para grafos esparsos arbitrários. O algoritmo possui aplicações 

práticas em layout VLSI, comunicações sem fio, redes distribuídas, recentes problemas em 

Biologia e Medicina tais como detecção de câncer, imagens médicas, segurança nacional e 

bioterrorismo, como detectar a propagação de toxinas através das populações em casos de 

guerras biológicas/químicas. 

No entanto, a adição de restrições ao problema da AGM, em geral, torna o problema 

NP-árduo (GAREY; JOHNSON, 1979). Exemplos incluem o problema da árvore geradora 

mínima restrita em grau, o problema da árvore geradora com número máximo de folhas e o 

problema da árvore geradora multiobjetivo. Aggarwal et al. (1982) mostraram que o problema 

da mochila 0-1 pode ser reduzido por uma função polinomial à árvore geradora biobjetivo, o 

que prova que este problema é NP-árduo.   

Além disso, algumas abordagens heurísticas podem utilizar informações obtidas a 

partir da solução da AGM para auxiliar a resolução de problemas de otimização NP-Árduos, 

assim como, o Problema do Caixeiro Viajante (GUTIN; PUNNEN, 2002) e o Problema da 

Árvore de Steiner (HAKAMI, 1971). Com isso, a AGM passa a ter, além da importância 

prática, relevância para a teoria da otimização.  

O problema da Árvore Geradora Mínima restringe suas aplicações a um único 

objetivo, porém, muitas das aplicações reais envolvem a otimização de mais de um critério 

simultaneamente, resultando em problemas de Árvore Geradora Multiobjetivo (AGMO). 

Considerando apenas dois objetivos, o problema da AGMO passa a se chamar Árvore 

Geradora Biobjetiva (AGBi), e possui muitas aplicações práticas na área de redes de 

computadores (MONTEIRO, 2011).  
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Apesar do problema ser NP-Árduo (CAMERINI et al.,1984 apud RUZIKA; 

HAMACHER, 2009), vários algoritmos exatos foram propostos para a solução do problema 

da AGMO, utilizando diferentes técnicas de resolução do problema. Na maioria dos casos, os 

algoritmos foram testados apenas para o problema da AGBi, por exemplo, os algoritmos duas 

fases (RAMOS et al., 1998; STEINER; RADZIK, 2008) que foram implementados e 

comparados entre si. Entretanto, não existe estudo experimental sistemático comparando o 

desempenho de todos os algoritmos exatos propostos na literatura. Daí, este trabalho pretende 

fazer uma contribuição através de uma análise experimental dos algoritmos exatos 

encontrados na literatura e estão detalhados na seção 3.2. 

 

1.4 Procedimentos metodológicos 

 

Este trabalho tem abordagem empírica e se preocupa com a realização de 

experimentos computacionais que compare o desempenho de cada algoritmo desenvolvido. 

Nesse sentido, os algoritmos foram implementados em uma mesma linguagem de 

programação (C++), exceto um algoritmo que foi disponibilizado pelos autores em linguagem 

C#. No entanto, foram testados (executados) em uma mesma máquina, utilizando os mesmos 

conjuntos de instâncias e analisados os tempos de processamento. Foram considerados dois 

critérios básicos de comparação: tempo computacional despendido para encontrar todas as 

soluções e quantidade de soluções encontradas em um período de tempo controlado. O tempo 

computacional é obtido de forma direta a partir do próprio programa. 

Além disso, os algoritmos foram separados em dois grupos para análise: os algoritmos 

que encontram todo o conjunto de soluções eficientes e os algoritmos que utilizam um critério 

de preferência e encontram apenas uma solução preferida. A análise estatística dos resultados 

é feita utilizando as medidas de tendência central e medidas de variabilidades. Os 

procedimentos metodológicos estão descritos de forma detalhada na seção 4.2 do capítulo 4.  

 

1.5 Organização do trabalho 

 

Este trabalho está organizado em 6 capítulos além do presente. No capítulo 2, 

encontram-se as definições de problema de otimização multiobjetivo e problema da árvore 

geradora multiobjetivo, alguns conceitos relevantes acerca dos problemas e os trabalhos 

relacionados.  
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No capítulo 3, são apresentadas as abordagens exatas para resolução do problema e os 

algoritmos desenvolvidos. Em seguida, os experimentos computacionais abordando a 

metodologia, os parâmetros utilizados e os resultados dos testes que comparam os algoritmos 

são descritos no capítulo 4.  

O capítulo 5 contém as considerações finais acerca do trabalho desenvolvido, as 

limitações e as perspectivas de trabalhos futuros são apresentadas. Finaliza com as referências 

bibliográficas e os Anexos A e B contendo definições básicas e axiomas sobre relações de 

preferência e integral de Choquet (1953).  
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2 O Problema da Árvore Geradora Multiobjetivo 

 

A Otimização Combinatória, segundo Ehrgott e Gandibleux (2000), é um campo de 

pesquisa que tem prosperado devido ao potencial para aplicações em problemas do mundo 

real. Na Otimização Combinatória Multiobjetivo, busca-se minimizar (ou maximizar) 

simultaneamente mais de um critério ou objetivo. No entanto, em otimização multiobjetivo, 

“não existe uma única solução que otimize simultaneamente todos os objetivos, a seleção da 

melhor solução de compromisso requer levar em consideração as preferências do tomador de 

decisão” (JASZKIEWICZ, 2002), mas sim um conjunto de soluções eficientes no qual 

nenhuma solução é melhor que outra solução para todos os objetivos. O tomador de decisão é 

o responsável pela escolha de uma solução eficiente particular que pondere os objetivos 

globais do problema.  

Os problemas clássicos da Otimização Combinatória servem de modelo para diversos 

problemas reais. No caso específico do problema da Árvore Geradora Multiobjetivo, a 

maioria das aplicações está na área de projeto de redes de infraestrutura como, por exemplo, 

água, energia, gás, sinal de TV, etc. Nestes casos, o custo de instalação das redes não é o 

único critério a ser levado em consideração, mas também objetivos relacionados à segurança, 

aos impactos ambientais, à confiabilidade da rede, dentre outros (SOUZA et al, 2006; 

MONTEIRO et al., 2011). 

 

2.1 Problemas de Otimização Combinatória Multiobjetivo 

 

 Segundo Knowles et al. (2006), um problema de otimização pode ser considerado 

como uma quádrupla (X, Z, f, rel), onde X denota o espaço de decisão, Z representa o espaço 

objetivo, f: X Z é uma função que atribui para cada solução ou vetor decisão xX um vetor 

objetivo correspondente z = f(x)  Z, e rel representa uma relação binária sobre Z que define 

uma ordem parcial do espaço objetivo, a qual induz uma pré-ordem do espaço decisão. O 

problema geral de otimização multiobjetivo (sem restrição) pode ser expresso 

matematicamente por: 

 “minimizar” f(x) = (f1(x),…, fm(x)), x X (1) 
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onde x é um vetor solução e X é um conjunto finito de soluções viáveis. A função f mapeia o 

conjunto de soluções viáveis X em mR , onde m > 1 é o número de objetivos. A imagem da 

solução z = f(x) é um ponto no espaço objetivo f(X). 

No caso dos problemas de minimização com uma função mono-objetiva é feita a 

ordenação de soluções usando a relação de ordem total  (menor ou igual), então a primeira 

solução é a única de valor ótimo. No entanto, no contexto dos Problemas de Otimização 

Multiobjetivo (POMOs), a ordenação de soluções é geralmente impossível de ser obtida e em 

geral, tais problemas são resolvidos considerando-se as relações de dominância de Pareto. 

(MONTEIRO, 2011, p.20).  

No caso das funções multiobjetivas, mRZXf : com m > 1 objetivos, a relação 

de ordem é dada através do conceito de dominância de Pareto. Para entender melhor esse 

conceito de dominância de Pareto, de acordo com Knowles et al. (2006), considere x, y  X e 

a uma função f: Diz-se que x domina fracamente y, o que se escreve x y, se, e somente se, 

i, i=1,...,m, fi(x) ≤ fi(y), isto é, x domina fracamente y se x não for pior que y para nenhum 

objetivo. Se além de x dominar fracamente y, i em {1,...,m}, tal que fi(x) < fi(y), diz-se, 

então, que x domina y, o que se escreve x   y. Ou seja, x domina y se x não é pior que y em 

nenhum objetivo e é melhor que y para pelo menos um objetivo. Por outro lado, x domina 

estritamente (ou fortemente) y, o que é representado por x  y, caso i, i=1,...,k, fi(x) < fi(y). 

Assim, a dominância estrita de x sobre y ocorre quando x é melhor que y em todos os 

objetivos.  

Todos os conceitos de relação de dominância entre soluções, segundo Knowles et al. 

(2006), são apresentados, na Tabela 2.1, de forma resumida. 

 

Tabela 2.1: Relações de dominância entre soluções (KNOWLES; THIELE; ZITZLER, 2006) 

Relação  Interpretação no espaço objetivo 

Dominância estrita 21 zz   
1z é melhor que 

2z em todos os objetivos 

Dominância 21 zz   
1z não é pior que 

2z  em todos os objetivos e é melhor 

em pelo menos um 

Dominância fraca 21 zz   
1z  não é pior que 

2z  em todos os objetivos 

Incomparável 21 || zz  Nem 
21 zz   nem 

12 zz   

Indiferente 21 ~ zz  
1z  tem o mesmo valor que 

2z  em cada objetivo 
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Na relação de dominância de Pareto, também podem existir x, y  X tal que nem x 

domina fracamente y nem y domina fracamente x. Neste caso, x e y são ditas soluções 

incomparáveis, ou não-dominadas, e representam uma relação de compromisso entre os 

objetivos. Isso ocorre sempre que, ao passar de x para y ou de y para x, a melhoria de um 

critério, necessariamente, implicar a piora de outro. 

O conjunto de soluções não-dominadas de todo o conjunto de soluções viáveis 

constitui o chamado conjunto de Pareto-ótimo, ou conjunto de soluções eficientes. O conjunto 

de soluções ótimas no espaço de decisão X é geralmente denotado como o conjunto de Pareto 

X*  X e sua imagem denotada no espaço objetivo como a fronteira de Pareto Z* = f (X*)  

Z. Desta forma, as soluções incomparáveis de todo o conjunto de soluções possíveis são 

também chamadas de soluções eficientes, e a abordagem exata da otimização multiobjetivo 

busca encontrar o conjunto de Pareto ótimo ou um conjunto de soluções incomparáveis ou 

eficientes. 

As soluções eficientes podem ser classificadas em dois tipos: soluções suportadas e 

não-suportadas. As soluções eficientes suportadas são aquelas que podem ser obtidas como 

soluções ótimas de um problema onde se considera a soma ponderada dos objetivos. Como 

mostra a figura 2.1, os pontos não-dominados suportados estão localizados na fronteira do 

fecho convexo do conjunto viável no espaço objetivo. As soluções eficientes suportadas que 

definem um ponto extremo do fecho convexo são chamadas de soluções eficientes suportadas 

extremas. As soluções eficientes restantes são chamadas de soluções eficientes não-

suportadas, não podem ser obtidas de um problema de soma ponderada e seus pontos 

correspondentes encontram-se no interior do fecho convexo (RAITH; EHRGOTT; 2009).  

 

Figura 2.1: Soluções eficientes suportadas e não-suportadas (RAITH; EHRGOTT, 2009). 
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Na comparação entre dois algoritmos desenvolvidos para problemas de otimização, 

vários aspectos devem ser analisados, dentre eles a qualidade das soluções obtidas, o tempo 

de processamento despendido, o ajuste de parâmetros, etc (JOHNSON, 2006). Em otimização 

mono-objetivo, a qualidade de uma solução pode ser avaliada simplesmente pela diferença 

relativa entre os valores da solução heurística e da solução ótima.  

Em problemas multiobjetivo, cada solução possui não somente um valor de função 

objetivo, mas um vetor de valores, o chamado vetor objetivo e o conjunto dos vetores 

objetivos das soluções presentes no conjunto Pareto-ótimo formam a fronteira de Pareto. 

 

2.2 O Problema da Árvore Geradora Multiobjetivo 

 

 Considerando a definição do problema da Árvore Geradora Multiobjetivo (AGMO) 

apresentada por Ruzika e Hamacher (2009) tem-se: Seja G=(V,E) um grafo conexo não-

direcionado, onde },...,{ 1 nvvV   é um conjunto finito de vértices e },...,{ 1 meeE  é um 

conjunto finito de arestas jiVjVijiek  ,,),,( . Cada aresta ),( jiek   tem associado 

um vetor de custos não negativos 1),,...,( 1  mccc m

ijijij . Uma árvore geradora do grafo G é 

um subgrafo, ),( TEVT  , com EET  , tal que T é um grafo conexo e acíclico. A árvore 

geradora T pode ser representada por x e a função f pode ser definida como: 

 “minimizar” ))(),...,(()( 1 TfTfTf m ,  T X (3) 

em que a função objetivo mRXf : é um vetor composto de funções RXfm :  e X é o 

conjunto de todas as árvores geradoras de G. As componentes mf  de f são objetivos soma, 

isto é 

 ,
),(





Tji

q

ijq cf

 

mq ,...,2,1  (4) 

A imagem da solução T  X é o ponto z = f(T) no espaço objetivo f (X). Um ponto z = 

f(T) domina z’ = f(T’) se zj = fj(T) ≤ zj’ = fj(T’), j = 1,...,m e zj < zj’ para algum j. Uma 

solução T domina T’ se f(T) domina f(T’). Uma solução T* X é eficiente (ou Pareto-ótima) se 

não existe T  X tal que f(T) domina f(T*). O objetivo do problema da AGMO é determinar o 

conjunto F de soluções eficientes. A representação do conjunto F em f (X) é chamada de 

Fronteira de Pareto (ARROYO et al., 2008). 
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O problema da Árvore Geradora Multiobjetivo é NP-Árduo (CAMERINI et al.,1984 

apud RUZIKA; HAMACHER, 2009) e intratável (HAMACHER; RUHE, 1994). A maioria 

dos problemas de otimização combinatória multiobjetivo é intratável, ou seja, são problemas 

para os quais é improvável que se consiga desenvolver um algoritmo exato que possa ser 

executado em tempo razoável e vários pesquisadores buscam desenvolver algoritmos 

heurísticos para obter soluções viáveis em tempo hábil. Devido à complexidade do problema 

e alta aplicabilidade, vários trabalhos têm sido dedicados ao problema da árvore geradora 

biobjetivo (AGBi). A seção seguinte apresenta uma revisão de literatura dos trabalhos 

desenvolvidos para o problema citado. 

 

2.3 Trabalhos relacionados 

 

O estado da arte do problema da Árvore Geradora Multiobjetivo (AGMO) apresenta 

algoritmos exatos e algoritmos aproximados baseados em metaheurísticas. Os algoritmos 

exatos propostos na literatura são utilizados em pequenas instâncias contendo no máximo 500 

vértices. As abordagens exatas apresentam oito algoritmos, a saber, Ramos et al. (1998), 

Steiner e Radzik (2008), Sourd e Spanjaard (2008),  dois algoritmos de Perny e Spanjaard 

(2005), dois de Galand et al. (2009) e um algoritmo de Davis-Moradkhan (2010). 

O algoritmo proposto por Ramos et al. (1998) para resolver o problema da AG-bi, 

baseia-se no método duas fases. Na primeira fase, encontra as soluções eficientes suportadas 

utilizando o método geométrico de Hamacher e Ruhe (1994). Na segunda fase um algoritmo 

construtivo branch-and-bound é responsável pela obtenção das soluções eficientes não-

suportadas. No desenvolvimento das duas fases são utilizados dois procedimentos auxiliares: 

AllSpanningTree, que calcula todas as árvores geradoras de um grafo e; AllMST, que estende 

o algoritmo de Kruskal para construir todo o conjunto de árvores geradoras mínimas mono-

objetivo. 

O artigo de Perny e Spanjaard (2003) introduz uma estrutura geral para busca baseada 

em preferência para dois problemas combinatórios clássicos: o problema da árvore geradora 

preferida e o problema do caminho preferido, que são generalizações dos problemas da árvore 

geradora mínima e do caminho mais curto.  Além disso, investiga a possibilidade de obter 

soluções preferidas e propõem, para o problema da AGMO, generalizações dos algoritmos de 

Kruskal (1956) e Prim (1957) baseadas em relações de preferência. 



25 

 

O algoritmo desenvolvido por Steiner e Radzik (2008) para o problema da AG-bi 

também utiliza o método duas fases. Na primeira fase, as soluções eficientes suportadas são 

encontradas utilizando o mesmo método geométrico adotado pelo algoritmo de Ramos et al. 

(1998). No entanto, a cada chamada recursiva realizada é encontrada apenas uma árvore, não 

considerando, a priori, a existência de mais de uma árvore geradora para um mesmo grafo. 

Ainda assim, estas soluções eficientes são encontradas, como resultado de outras chamadas 

recursivas. A segunda fase utiliza um algoritmo k-best (GABOW, 1977). 

O algoritmo proposto por Sourd e Spanjaard (2008) é baseado no método clássico 

branch-and-bound, diferindo apenas no procedimento bounding, onde o ponto principal desse 

procedimento é que o nó atual na árvore de busca poderá ser descartado se for possível 

definir, no espaço de objetivos, uma hipersuperfície de separação entre o conjunto de soluções 

possíveis na subárvore de busca e o conjunto de pontos correspondente às potenciais soluções 

do conjunto Pareto ótimo. 

Galand, Perny e Spanjaard (2009) utilizam a integral de Choquet (1953) como critério 

de decisão refinando a dominância de Pareto e apresentam algoritmos para tratar dos 

problemas clássicos do caminho mais curto e árvore geradora em grafos dotados de múltiplas 

funções de custo, onde a otimização equivale a minimização de uma função não utilitária de 

Choquet. Foram propostos dois algoritmos para o problema da AGMO: um baseado na 

abordagem ranking e o segundo é um branch-and-bound. 

Davis-Moradkhan (2010), propõe o algoritmo EPDA (Extreme Point Deterministic 

Algorithm) para o problema da Árvore Geradora Multiobjetivo, aplicável a mais de dois 

objetivos e determina a fronteira de Pareto compreendendo as soluções eficientes suportadas e 

não-suportadas. O algoritmo EPDA é composto de três fases. Todos esses algoritmos exatos 

descritos acima estão detalhados no próximo capítulo. 

Dentre as abordagens heurísticas, algoritmos evolucionários são apresentados por 

Zhou e Gen (1999), Knowles (2000b, 2001), Rocha et al. (2006, 2007), Chen et al. (2007), 

Davis-Moradkhan et al. (2009) e Monteiro et al. (2009, 2010, 2011). Um algoritmo GRASP é 

proposto por Arroyo et al. (2008). 

Zhou e Gen (1999) apresentam um algoritmo genético adotando o número de Prüfer 

como codificação para representação das árvores geradoras. Os indivíduos da população são 

continuamente submetidos a procedimentos de recombinação e seleção, até que um critério de 

parada tenha sido satisfeito. A recombinação dos indivíduos é feita por meio de cruzamento 

uniforme e a mutação é feita de maneira simples, escolhendo uma posição aleatória e trocando 

o valor de Prüfer por outro aleatório. 
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AESSEA (Archived Elitist Steady-State Evolutionary Algorithm) é um algoritmo 

genético proposto por Knowles e Corne (2001) para a árvore geradora multiobjetivo restrita 

em grau. A restrição em grau implica que um nó da árvore geradora deve possuir, no máximo, 

g nós adjacentes a ele, onde g é o grau. Este algoritmo é implementado com base em PAES 

(Pareto Archived Evolutionary Strategy), descrito em Knowles e Corne (2000a). O AESSEA 

inicializa a sua população com o método RPM (Randomized Primal Method). A codificação 

direta proposta por Raidl (2000) é, então, aplicada, com adaptações dos operadores de 

cruzamento e mutação. 

O algoritmo memético M-PAES, apresentado por Knowles e Corne (2000b) é baseado 

no PAES (Pareto Archieved Evolutionary Strategy), um algoritmo genético previamente 

apresentado pelos mesmos autores (KNOWLES; CORNE, 2000a). O M-PAES se baseia na 

busca local multiobjetivo, (1+1)-PAES, apresentada em Knowles e Corne (2000a) e utiliza 

uma população de soluções as quais são submetidas a cruzamento. Este algoritmo foi descrito 

em detalhes em Knowles (2002). 

Kumar et al. (2005) tratam da formulação do genérico do Problema da Árvore 

Geradora Multiobjetivo (MOST) e consideram o custo das arestas e do diâmetro como os dois 

objetivos. Além disso, eles utilizam um algoritmo evolucionário multiobjetivo (MOEA) que 

produz diversas soluções sem a necessidade de um conhecimento a priori do espaço de 

solução e gera soluções a partir de múltiplas tribos a fim de avaliar o movimento da solução 

front. Os operadores de crossover e mutação utilizados são variantes dos operadores de 

crossover e mutação de Raidl e Julstrom (2003), adaptados para trabalhar com valores 

independentes do diâmetro. 

Cardoso et al. (2006) propõem a aplicação de otimização de redes com mútiplos 

objetivos baseado no algoritmo de otimização por colônia de formigas, MONACO (Multiple 

Objective Network optimization based on the Ant Colony Optimization). O algoritmo utiliza 

os feromônios, os critérios e alguns operadores locais para aumentar a velocidade do processo 

e a qualidade dos resultados. A construção da árvore foi dividida em três fases: na primeira 

fase são construídas subárvores disjuntas, depois as subárvores são unidas para formar uma 

árvore e, por último, é usada troca de arestas para melhorar as soluções. 

O algoritmo memético proposto por Rocha et al. (2006) emprega busca tabu como 

forma de intensificação da busca. Os indivíduos são codificados com a representação direta 

proposta por Raidl e Julstrom (2003). A população é inicializada em duas fases. Na primeira, 

utiliza-se o rmcKruskal (ROCHA et al., 2006) com o intuito de tentar gerar soluções não 

suportadas. Na segunda, emprega-se RandomWalk (RAIDL; JULSTROM, 2003). O 
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rmcKruskal é uma versão aleatorizada do algoritmo de Kruskal (1956) e adaptada para o caso 

multiobjetivo. O algoritmo memético mantém um arquivo de soluções não-dominadas 

gerenciado de acordo com a estratégia de grid adaptativo proposta por Knowles (2002).  

Rocha et al (2007) apresentaram um algoritmo transgenético para resolver o problema 

da árvore geradora mínima biobjetivo. Os algoritmos transgenéticos são algoritmos 

evolucionários baseados na teoria da série endossimbiótica e outras interações de fluxos extra-

intracelular. No artigo, os indivíduos são codificados com a representação direta apresentada 

por Raidl, também dois tipos de plasmídeos e dois tipos de transposons são utilizados. Os 

resultados são comparados com os resultados de um algoritmo memético proposto pelos 

mesmos autores, e obtiveram resultados superiores. 

O trabalho de Chen et al. (2007) apresenta uma justificativa para a falha no algoritmo 

de enumeração de soluções proposto por Zhou e Gen (1999), bem como uma sugestão de 

algoritmo que conseguiria superar os problemas apontados. Além disso, mostra-se uma 

correção para o gerador de instâncias anticorrelated de Knowles (2002). 

Arroyo et al. (2008) propõem um algoritmo GRASP para resolver o problema da 

árvore geradora mínima multiobjetiva. O algoritmo é baseado na otimização de diferentes 

funções utilidades ponderadas. Em cada iteração, um vetor de custos é definido e uma solução 

é construída usando um procedimento construtivo guloso aleatório. A solução encontrada é 

submetida a uma busca local difícil para melhorar o valor da função utilidade ponderada.  Foi 

usada uma vizinhança drop-and-add em que as árvores geradoras são representadas pelo 

número de Prüfer. 

O algoritmo proposto em Monteiro et al. (2009) consiste em uma modificação do 

algoritmo apresentado por Rocha et al. (2007). A nova versão difere da anterior no que se 

refere aos vetores transgenéticos adotados. Apesar de a estratégia por meio de contador de 

falhas ser mantida, o vetor transgenético que atua sobre a população é, por padrão, um 

plasmídeo escolhido aleatoriamente do conjunto de plasmídeos. Os transposons adotados em 

Rocha et al. (2007) não são empregados. Um novo agente foi proposto para atuar sempre que 

o contador de falhas atingisse o limite permitido. Esse agente é um plasmídeo cuja cadeia de 

informação se baseia no método mc-Prim (KNOWLES, 2002). 

O algoritmo de Monteiro et al. (2010) apresenta uma nova estratégia de atuação dos 

vetores transgenéticos para solucionar o problema da AGBi. Os agentes da transgenética 

atuam sobre a população com base em patamares (níveis) de probabilidades. Essa abordagem 

consiste na definição de probabilidades iniciais de atuação de cada vetor/grupo de vetores. 

Com o passar das iterações do algoritmo, tais probabilidades têm seus valores ajustados. No 
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caso, esse ajuste ocorre por meio da adição de um fator fixo. Na implementação de Monteiro 

et al. (2010), para o conjunto de plasmídeos, o fator é positivo; para o grupo dos transposons, 

negativo. 

Depois de escolhido, com base nos patamares, que tipo de agente irá manipular o 

endossimbionte, resta definir exatamente que agente atuará. Caso o conjunto de plasmídeos 

seja selecionado, um elemento do conjunto é escolhido aleatoriamente com probabilidade 

uniforme. Monteiro et al. (2010) implementam dois transposons, PrimTransp e RemTransp, 

os quais possuem, cada um, uma probabilidade fixa de serem escolhidos no caso de 

transposons serem selecionados. A escolha entre os transposons ocorre, portanto, com base 

nessas probabilidades. 



3 Métodos de Resolução para o problema AGMO 

 

No contexto multiobjetivo, distinguem-se três abordagens de resolução dos problemas 

considerando o papel do tomador de decisão: modo a priori, quando todas as preferências são 

conhecidas pelo tomador de decisão no início do processo; modo a posteriori, quando são 

geradas todas as soluções eficientes para o problema e no final estas soluções são avaliadas de 

acordo com as preferências do tomador de decisão e modo interativo, aquele cujas 

preferências são introduzidas pelo tomador de decisão durante o processo de resolução 

(EHRGOTT; GANDIBLEUX, 2000).  

 

3.1 Métodos Exatos para o problema da AGMO 

 

Os métodos de resolução podem ser classificados de acordo com o tipo de abordagem 

utilizada para solucionar o problema: métodos exatos e métodos heurísticos. O enfoque deste 

trabalho é nos métodos exatos. 

Os métodos exatos são geralmente apresentados para problemas de otimização 

combinatória biobjetivo, mas não podem ser adaptados facilmente para um maior número de 

objetivos (VIANNA et al., 2007). A dificuldade é devido à complexidade de tempo para 

encontrar todas as soluções eficientes que cresce exponencialmente com o número de dados 

de entrada. Os algoritmos exatos ainda podem ser divididos em duas classes, a classe dos 

algoritmos que geram toda a fronteira de Pareto e a classe dos algoritmos que geram apenas 

uma solução (baseada em preferências). No entanto, na literatura, há alguns desses métodos 

propostos para resolução do problema da AGMO com mais de dois objetivos. As quatro 

subseções a seguir definem os métodos exatos e a seção 3.2 apresenta os algoritmos 

investigados. 

  

3.1.1 Método duas fases 

 

A ideia principal do método das duas fases é gerar o conjunto das soluções suportadas 

na primeira fase e em uma segunda fase, gerar as não suportadas. Na fase 2, utilizam-se as 

informações das soluções eficientes suportadas encontradas na fase 1 para reduzir o espaço de 

busca para calcular as soluções eficientes não-extremas ou não-suportadas. Entretanto, o 



30 

 

método geométrico para encontrar todas as soluções eficientes extremas têm sido usado 

somente para problema de otimização combinatória bi-objetivo (STEINER; RADZIK, 2008). 

Em problema bi-objetivo, a fase 1 é dedicada a encontrar as soluções eficientes 

extremas. Inicialmente, calculam-se as duas soluções p1 = (x1, y1) e p2 = (x2, y2), através da 

resolução do problema da Árvore Geradora Mínima Mono-objetivo para uma ordenação 

lexicográfica das arestas relativas ao primeiro e segundo objetivos, respectivamente. Como 

existem algoritmos polinomiais para o problema da Árvore Geradora Mínima Mono-objetivo, 

cada uma destas soluções é calculada eficientemente. Essas duas soluções são as primeiras 

soluções eficientes extremas encontradas. Se as soluções 1p  e 2p  são iguais, então o 

problema está resolvido e existe apenas uma solução. Caso contrário, encontram-se as outras 

soluções eficientes extremas através de um método geométrico proposto por Hamacher e 

Ruhe (1994).  

O método geométrico supracitado baseia-se em um procedimento recursivo que 

calcula, para um dado par de soluções eficientes extremas 1p  e 2p , as outras soluções 

eficientes extremas entre as soluções 1p  e 2p , se existir alguma. A partir das duas soluções 

eficientes extremas encontradas p1 = (x1, y1) e p2 = (x2, y2), o procedimento recursivo calcula 

os valores dos custos das arestas do grafo utilizando a função de ponderação 

))(())(()( 12

2
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1 xxefyyefef  , transforma o problema em mono-objetivo, resolve o 

problema da árvore geradora mínima e encontra a solução 3p . Em seguida, verifica se a 

solução 3p  é diferente das soluções encontradas anteriormente encontradas 1p  e 2p , caso 

seja igual a uma delas o procedimento encerra, mas se for diferente, o procedimento busca a 

próxima solução calculando os novos custos das arestas para as soluções 1p  e 3p , depois para 

as soluções 3p  e 2p . Assim, O procedimento recursivo calcula e retorna a lista de soluções 

eficientes extremas que fazem parte da fronteira convexa entre as soluções eficientes extremas 

1p  e 2p (HAMACHER; RUHE, 1994). Na Figura 3.1, as soluções eficientes extremas são as 

soluções 1p , 2p ,..., 5p . 

A fase 2 é responsável por encontrar as soluções eficientes não-extremas ou não 

suportadas. Nesta fase, buscam-se soluções não suportadas em triângulos definidos por duas 

soluções eficientes suportadas consecutivas no espaço objetivo (PRZYBYLSKI et al., 2008). 

Inicialmente, cada par de soluções eficientes extremas consecutivas define uma região viável 

formando um triângulo onde estão localizadas as soluções eficientes não-extremas. Essas 

soluções não podem ser encontradas utilizando o método geométrico, então é utilizado outro 
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método, tal como, branch-and-bound ou K-best. Na Figura 3.1, as soluções eficientes não-

extremas são as soluções 6p , 7p e 8p , mas a solução 9p  é uma solução dominada, por isso 

encontra-se fora da região viável e não é uma solução eficiente. 

 

Figura 3.1: Soluções eficientes extremas,  não-extremas e solução dominada. (STEINER; RADZIK, 2008) 

 

Este método tem sido aplicado a vários problemas de Otimização Combinatória, por 

exemplo, fluxo de redes (LEE; PULAT, 1993), o problema da mochila (ULUNGU, 1993), 

árvore geradora bi-objetivo (RAMOS et al., 1998; STEINER, RADZIK, 2008), caixeiro 

viajante bi-objetivo (LUST; TEGHEM, 2010) e no caminho mais curto multiobjetivo 

(BEZERRA et al., 2011). 

 

3.1.2 Branch-and-Bound 

 

A terminologia e notação utilizada, a seguir, do método Branch-and-Bound (B&B) foi 

retirada de Luna e Goldbarg (2005, p. 180): O método B&B, baseia-se na ideia de 

desenvolver uma enumeração inteligente dos pontos candidatos à solução ótima inteira de um 

problema. O termo branch refere-se ao fato de que o método efetua partições no espaço das 

soluções. O termo bound ressalta que a prova da otimalidade da solução utiliza-se de limites 

calculados ao longo da enumeração.  

O problema pode ser dividido em novos e mais restritos problemas, tornando-se mais 

fácil de solucionar.  A divisão pode ser feita basicamente de duas maneiras, utilizando a busca 

em profundidade ou busca em largura. 

Segundo Neumaier (2004, p. 307), o princípio Branch-and-Bound é um rótulo geral, 

inventado em Land e Doig (1960) e Little et al. (1963), para denotar métodos para dividir um 

problema recursivamente em subproblemas que, mais cedo ou mais tarde, são eliminados 
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mostrando que o subproblema não pode levar a um ponto melhor do que (ou pelo menos tão 

bom quanto) o ponto encontrado até o momento. 

 

3.1.3 K-best 

 

O método K-best consiste em gerar as k primeiras árvores geradoras em ordem não 

decrescente de custos para o problema da Árvore Geradora Mínima Monobjetivo. 

Inicialmente, o algoritmo encontra a árvore geradora mínima (uma das várias 

potencialmente). Em seguida, para cada aresta da árvore, busca-se a melhor troca de arestas. 

Esta troca é feita retirando uma aresta da árvore e substituindo por uma aresta fora da árvore 

que dá o mínimo possível aumento do custo da árvore. As soluções possíveis (árvores 

geradoras) são particionadas naquelas que contém a aresta e naquelas que não contém. O 

cálculo prossegue fazendo outras trocas de pares de arestas refinando ainda mais o 

particionamento das soluções futuras (STEINER; RADZIK, 2008). 

O algoritmo K-best proposto por Gabow (1997) para gerar as k árvores geradoras em 

ordem não decrescente de custos. Inicialmente o algoritmo encontra a AGM e a partir dela 

encontra todas as trocas de arestas mínimas para gerar as outras árvores. O algoritmo é 

composto de três procedimentos: EX, GEN e o principal GENK. O procedimento EX calcula 

todas as trocas mínimas de arestas sujeitas às restrições IN e OUT, onde IN é a lista de arestas 

obrigatórias (aquelas que pertencem à árvore T e não podem sair de T) e OUT é a lista de 

proibidas (aquelas que não pertencem e nem devem pertencer à árvore T). Os procedimentos 

GEN e GENK utilizam o EX para gerar árvores geradoras mínima na ordem correta. O 

procedimento principal GENK encontra uma árvore geradora mínima, e chama GEN para 

gerar as próximas (k-1) árvores. 

Katoh et al. (1981) propõem um algoritmo semelhante ao de Gabow (1997), que 

utiliza os procedimentos GEN e GENK para gerar as árvores. No entanto, o procedimento 

GEN difere um pouco no esquema de particionar o espaço de soluções e nas informações 

armazenadas no conjunto das partições. 

O algoritmo K-best apresentado por Sörensen e Janssens (2005), inicia usando um 

algoritmo guloso (Kruskal ou Prim) para encontrar a AGM. Em seguida, gera partições com 

as arestas da AGM. Cada partição tem uma lista IN (arestas obrigatórias) e uma lista OUT 

(arestas proibidas). Consultando as informações das listas IN e OUT de cada partição, o 

algoritmo gera uma árvore geradora, compara o custo das árvores e retorna a menor árvore 
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encontrada nesta etapa. De maneira recursiva, o algoritmo gera novas partições e encontras as 

árvores correspondentes às partições.   

A ideia de usar um algoritmo K-best dentro de um algoritmo de otimização 

combinatória multiobjetivo foi proposta por Clímaco e Martins (1982) para resolver o 

problema do caminho mais curto. Posteriormente, foi utilizado para resolver o problema da 

árvore geradora mínima multiobjetivo (HAMACHER; RUHE, 1994; STEINER; RADZIK, 

2008) e problemas de otimização multiobjetivo com o objetivo de max-ordenação 

(EHRGOTT; SKRIVER, 2003).  

 

3.1.4 Abordagem baseada em Preferência 

 

Em problemas de otimização combinatória, a enumeração completa do conjunto de 

soluções Pareto-ótimo pode ser praticamente intratável devido ao crescimento do tamanho do 

conjunto de Pareto associado ao crescimento do tamanho da instância, no pior caso, o 

crescimento é exponencial.  

Na abordagem baseada em preferência não há a necessidade de enumerar o conjunto 

inteiro de soluções de Pareto-ótimas e a busca pode ser focada em boas soluções escolhidas 

pelo tomador de decisão (GALAND et al., 2009). O modelo de preferência refinado pode 

caracterizar que tipo de solução pode ser escolhida no conjunto de Pareto-ótimo.  Para o autor, 

a integral de Choquet (1953) é um dos mais sofisticados modelos de preferência usados na 

Teoria da Decisão agregando preferências a múltiplos objetivos. 

 

3.2 Algoritmos desenvolvidos 

  

Os algoritmos exatos propostos para análise experimental do problema da AGMO 

estão inicialmente classificados (ver Tabela 3.1) de acordo com o número de objetivos 

(biobjetivo ou multiobjetivo), o tipo de problema considerado pelo tomador de decisão (se 

precisa encontrar todo o conjunto Pareto-ótimo ou apenas a melhor solução de compromisso) 

e os métodos de solução utilizados para resolver o problema. Nas subseções a seguir, os 

algoritmos implementados estão detalhados. 
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Tabela 3.1 - Classificação dos Algoritmos 

Algoritmos Número de 

Objetivos 

Tipo de Problema Métodos de Solução 

Ramos et al. (1998) 2 Encontrar o conjunto Pareto-ótimo duas-fases e Branch-

and-Bound 

Steiner e Radzik (2008) 2 Encontrar o conjunto Pareto-ótimo duas-fases e K-best 

Sourd e Spanjaard (2008) 2 Encontrar o conjunto Pareto-ótimo Branch-and-Bound 

Perny e Spanjaard (2003) p  2 Encontrar uma solução de compromisso 

(baseado em preferências) 

Kruskal com relação de 

preferência 

Perny e Spanjaard (2003) p  2 Encontrar uma solução de compromisso 

(baseado em preferências) 

Prim com relação de 

preferência 

Galand et al. (2009) p  2 Encontrar uma solução de compromisso 

(baseado em preferências) 

Ranking com integral 

de Choquet 

Galand et al. (2009) p  2 Encontrar uma solução de compromisso 

(baseado em preferências) 

Branch-and-Bound com 

integral de Choquet, 

Ranking e K-best 

Davis-Moradkhan (2010) p  2 Encontrar o conjunto Pareto-ótimo Sem denominação 

 

3.2.1 Algoritmo de Ramos et al. (1998) 

 

O algoritmo de Ramos et al. (1998) utiliza o método duas fases. Na primeira fase do 

algoritmo são encontradas todas as soluções eficientes na envoltória convexa do conjunto de 

soluções possíveis, utilizando um método geométrico proposto, inicialmente, por Hamacher e 

Ruhe (1994). O método geométrico utilizado na busca de soluções eficientes é baseado na 

seguinte propriedade: “A equação da reta que une dois pontos determina a posição relativa de 

um ponto qualquer em relação a essa reta”, por exemplo, verificando a Figura 3.2 (adaptada 

do artigo de Ramos et al. (1998)), o valor da função é negativo para os pontos do triângulo 

Ap1p2, positivo para os pontos do triângulo Bp1p2 e zero na diagonal p1p2. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 3.2. Posição relativa de pontos com respeito à reta r (adaptada do Ramos et al. (1998)) 

A fase 1 do algoritmo de Ramos et al. (1998) inicia encontrando as soluções p1 = (x1, 

y1) e  p2 = (x2, y2), considerando como peso apenas o primeiro objetivo para encontrar p1 e 

p2 
A 

B p1 

r 
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apenas o segundo objetivo para encontrar p2, utilizando a ordenação lexicográfica direta e 

inversa das arestas, respectivamente (ver Quadro 3.1). A partir das soluções p1 e p2, o 

algoritmo utiliza um procedimento recursivo UniobjectiveSearch que ordena as arestas do 

grafo em ordem crescente de custos de acordo com a função ponderada e encontra todas as 

árvores geradoras mínimas (q1, q2,..., qn) para esta ponderação. Inicialmente, o procedimento 

UniobjectiveSearch(p1,p2) calcula a primeira solução q1 localizada entre p1 e p2. Compara a 

solução encontrada com as duas soluções extremas p1 e p2. Se q1  p1 e q1  p2, o 

procedimento UniobjectiveSearch(p1, q1) é chamado para calcular a solução q2. 

Entretanto, ao invés de considerar o par p1 e p2 de pontos extremos, considerará o par 

p1 e q1. Caso a solução encontrada q2 seja igual a alguma das soluções extremas que a 

geraram, ou seja, q2 = p1 ou q2 = q1, então finaliza o procedimento entre os extremos p1 e q1. 

Em seguida, chama o procedimento UniobjectiveSearch(q1,p2), considerando o par q1 e p2, e 

calcula a solução q2. Analogamente, o procedimento vai sendo utilizado para encontrar as 

soluções seguintes q3,..., qn até o caso em que qn  p2 e termina quando não há mais soluções 

diferentes. Com isso, o algoritmo é capaz de encontrar todas as soluções eficientes da 

envoltória convexa. 

Quadro 3.1. Fase 1 do Algoritmo de Ramos et al. (1998) 

 Algoritmo 1: Fase 1 

1 ordene as arestas lexicograficamente. 

2 utilize o procedimento AllMST(,0,0) e encontre p1 

3 Ordene lexicograficamente as arestas de forma inversa. 

4 utilize o procedimento AllMST(,0,0) e encontre p2. 

5 se p1  p2 então UniobjectiveSearch(p1, p2) 

6 fim_se 

  

 Procedimento UniobjectiveSearch(p1, p2) 

1 considere p1 = (x1, y1) e  p2 = (x2, y2). 

2 ordene as arestas em ordem crescente de pesos considerando 

a função de ponderação w1i.(y1-y2) – w2i.(x2-x1) para cada aresta. 

3 utilize o procedimento AllMST(,0,0) e encontra q1, q2,..., qn. 

4 se p1  q1 então UniobjectiveSearch(p1, q1). 

5 fim_se. 

6 se qn  p2 então UniobjectiveSearch(qn, p2) 

7 fim_se. 

 

O algoritmo utiliza dois procedimentos auxiliares: AllSpanningTree e AllMST. 

Considere o grafo G (V, E), onde |V| é igual a n e |E| é igual a m. Para cada nó i  V, há um 
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conjunto Ai associado, contendo todas as arestas incidentes a este vértice. Uma árvore Ci  C 

é composta por um conjunto de n-1 arestas ej, com j = 1,..., n-1, de forma que e1  A1, e2  

A2,..., en-1  An-1. O AllSpanningTree constrói o conjunto de árvores geradoras de um grafo 

adicionando uma nova aresta a um subgrafo acíclico em cada fase, como mostra o Quadro 

3.2. 

Quadro 3.2. Procedimento AllSpanningTree 

 Algoritmo 2: AllSpanningTree(i,T) 

1 Mi = Ai. 

2 enquanto Mi   faça 

3 Selecione e  Mi. 

4 Mi = Mi – {e}. 

5 se T  {e} for acíclico então 

6 se i = n-1 então 

7 insere T  {e} em C. 

8 senão 

9 AllSpanningTree (i + 1, T  {e}). 

10 fim_enquanto_linha_2. 

 

AllSpanningTree (i, T) gera o conjunto de árvores geradoras C a partir da permutação 

entre as arestas de um mesmo conjunto Ai, levando em consideração dois parâmetros: i e T, 

onde o primeiro parâmetro i é o nó que está sendo analisado e  o parâmetro T  é uma árvore 

geradora em construção. O procedimento é recursivo e sua chamada inicial é dada por 

AllSpanningTree (1, ).  

A complexidade do algoritmo AllSpanningTree é determinada pelo caráter não 

polinomial do tamanho do conjunto de solução. No pior caso, a complexidade é da ordem 

2nn  . 

 O algoritmo AllMST é o procedimento utilizado para obter todas as árvores geradoras 

mínimas de um dado grafo G, por meio de um procedimento recursivo, como mostra o 

pseudocódigo do Algoritmo 3 (Quadro 3.3), e os parâmetros iniciais são dados por 

AllMST(,0,0). 

AllMST começa considerando o conjunto de arestas em ordem crescente de pesos e 

agrupando arestas com custos iguais. A cada passo do algoritmo, é adicionada a aresta e de 

menor peso que ainda não faça parte da árvore e que não forme ciclo. Além disso, é verificada 

a existência de outra(s) aresta(s) com mesmo peso e analisada se a adição simultânea das 

arestas com mesmo peso leva à existência de ciclos.  

 



37 

 

Quadro 3.3. Procedimento AllMST 

 Algoritmo 3: AllMST(T, índice, NAresta) 

1 B = ; peso = c(uindice+1). 

2 MTO = false. 

3 repete 

4 indice:=índice + 1. 

5 se T  {uindice} for acíclico então 

6 se uindice une componentes não-conectadas de T  

B então 

7 NAresta:= NAresta + 1. 

8 senão 

9 MTO:= True. 

10 B:= B{uindice}. 

11 até c(uindice+1)> peso 

12 se MTO então 

13 Considere o grafo parcial gerado por T  B, X 

14 Considere a condensação de X por T, XT 

15 Obtenha todas as árvores geradoras de XT, AST(XT) 

16 T0AST(XT) 

17 se NAresta = n-1 então 

18 T  T0 é uma árvore geradora mínima de G 

19 caso contrário 

20 AllMST(T  T0, índice,NAresta) 

21 caso contrário 

22 se NAresta = n-1 então 

23 T  MTO é uma árvore geradora mínima de G 

24 caso contrário 

25 AllMST(T  MTO, índice,NAresta) 

26 fim 

 

Em caso afirmativo, ao invés de considerar apenas uma árvore geradora mínima em 

construção (T), a partir deste momento, serão consideradas em construção todas as árvores 

geradoras mínimas que podem ser obtidas a partir do grafo composto por T e pelas arestas de 

mesmo peso em questão.  

Para melhor entendimento, observa-se o exemplo apresentado por Ramos et al. 

(1998): Considere o grafo original da Figura 3.3 (a) e a seguinte relação de ordem da função 

de custos p(e) associada a cada aresta e: 

p(e1) < p(e2) < p(e) = p(e3) = p(e4) = p(e5) < p(e6) = p(e7) (3.1) 

O algoritmo AllMST começa adicionando, sem problemas, as arestas e1 e e2. Em 

seguida, identifica que existem quatro arestas de pesos iguais e, e3, e4 e e5. O algoritmo 
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verifica que a aresta e forma ciclo com a árvore em construção, exibida na Figura 3.3 (b), logo 

a aresta e é descartada. 

 

Figura 3.3: (a) Grafo original, (b) subgrafo gerado pela adição das arestas { e1, e2} ,  (c) pela adição das 

arestas {e3, e4 e e5} ao conjunto já existente. (RAMOS et al., 1998) 

 

Além disso, a adição de e3, e4 e e5, isoladamente, não conduziria à existência de ciclos. 

Entretanto, a adição simultânea destas arestas provoca ciclos, como mostra a Figura 3.3(c), 

então o algoritmo adiciona as arestas, e3, e4 e e5, separadamente ao subgrafo formado pelas 

duas primeiras arestas e1 e e2, considerando três árvores geradoras em construção, de acordo 

com a Figura 3.4 a seguir. 

 

Figura 3.4: Árvores geradoras mínimas obtidas do subgrafo em 3.3(c). (RAMOS et al., 1998) 

 

Em seguida, o algoritmo AllMST analisa a próxima aresta de menor custo que deve ser 

adicionada a cada uma das árvores geradoras mínimas em construção no momento. No caso, 

existem duas arestas de mesmo custo, e6 e e7. No entanto, adicionando estas arestas, 

isoladamente ou conjuntamente, observa-se que não há surgimento de ciclos em nenhuma das 

árvores. Por isso, e6 e e7 são adicionadas às árvores (a), (b) e (c) da Figura 3.4. O algoritmo 

finaliza com a descoberta de três árvores geradoras mínimas diferentes. Quando os pesos das 

arestas são todos diferentes, o AllMST equivale ao algoritmo de Kruskal e encontra uma única 

solução. 
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 Esses dois procedimentos foram utilizados por Ramos et al. (1998) como funções 

auxiliares para encontrar o conjunto de soluções eficientes (suportadas e não-suportadas) para 

a árvore geradora biobjetivo, considerando, inclusive, a possibilidade de existência de arestas 

com pesos iguais. 

 A segunda fase do algoritmo proposto por Ramos et al. (1998) busca pelas soluções 

eficientes não-extremas ou soluções não-suportadas, que se encontram em cada região 

triangular determinada pelas coordenadas dos pontos de duas soluções suportadas 

consecutivas da envoltória convexa excluindo a região hachurada acima dos triângulos, como 

mostra a Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5: Zona de exclusão encontrada durante o cálculo da fase 2 (STEINER; RADZIK, 2008) 

 

A árvore de busca branch-and-bound possui n níveis, numerados de 0 a n-1. A árvore 

de busca é percorrida em profundidade. Cada nó x na árvore de busca a nível i = 1, 2,..., n-1, 

tem uma aresta de iA  atribuída a ele, e representa a solução parcial, que é a floresta T em G, 

formada pelas arestas atribuídas aos nós no caminho x até a raiz r (nível 0). A ramificação 

(branching) no nó x é realizada considerando todas as arestas do conjunto 1iA  e selecionando 

aquelas arestas que não estão na árvore T e não formam ciclos com as arestas em T.  

Para estabelecer melhores limites, o algoritmo considera os seguintes parâmetros: 

}:)(min{ 11

kAeeff
r

  e }:)(min{ 22

k

r
Aeeff  , onde r = 1,..., n. Com esses 

parâmetros o algoritmo inicializa os valores dos limites para a chamada do procedimento 

branch-and-bound utilizado para gerar todas as árvores geradoras, conforme mostra o 

Algoritmo 4 no Quadro 3.4. 
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Quadro 3.4. Fase 2 do Algoritmo de Ramos et al. (1998) 

 Algoritmo 4: Fase 2_BB 

1 
considere 






1

2

11 n

k

r
fBoundf  e 






1

2

22 n

k

r
fBoundf . 

2 utilize o procedimento EBST-BrB(,f¹Bound,f²Bound,1) 

  

 Procedimento EBST-BrB(T, f¹BoundValue, f²BoundValue, step) 

1 Alocal = Astep. 

2 enquanto Alocal   faça 

3 Seja e  Alocal. 

4 Alocal = Alocal - {e} 

5 se (f¹(T)+f¹(e)+f¹BoundValue, f²(T)+f²(e)+f²BoundValue) 

zona de exclusão então 

6 se step = n-1 então 

7 StoreSorting(T {e}) 

8 senão 

9 
EBST-BrB(T  {e}, f¹BoundValue-

1¹ stepf ,f²BoundValue-

1

²
step

f , step +1) 

10 fim_se. 

 

Em cada etapa do processo de construção de árvores, uma função estima o custo da 

árvore que está sendo gerada. Inicialmente, a função considera o melhor (menor) custo que a 

árvore poderia ter, escolhendo, para cada vértice, a aresta incidente de menor custo para cada 

objetivo isoladamente e adiciona esses custos ao custo estimado da árvore. A cada passo, 

quando ocorre a inserção de uma aresta/vértice na árvore, o custo estimado para o vértice é 

substituído pelo custo real em decorrência da adição do vértice à árvore, para o cálculo do 

custo estimado da árvore.  

 O procedimento EBST-BrB obtém novas supostas soluções não-suportadas que podem 

vir a ser dominadas por outra solução não-suportada, até que a execução tenha terminado. 

Além disso, cada nova solução encontrada como candidata à solução eficiente adiciona uma 

nova área para a zona de exclusão de forma dinâmica. A função StoreSorting mantém uma 

lista ordenada de todas as árvores calculadas e o algoritmo encerra com o conjunto de todas as 

soluções eficientes. 

 No entanto, o algoritmo proposto por Ramos et al. (1998) possui alta complexidade 

para resolver o problema abordado e trabalha com tamanho limitado do grafo em virtude do 

tempo despendido para execução. 
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Para exemplificar como funciona o algoritmo descrito acima, é utilizado um grafo 

completo (Figura 3.6) do banco de instâncias concave gerada para testar todos os algoritmos 

para o problema da AG-bi. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Um grafo completo exemplo da instância 5.conc1 gerada para o problema AGBi 

 

A primeira fase inicia ordenando o custo das arestas lexicograficamente com relação 

ao critério 1 e encontra a árvore geradora mínima T1 = {(0,2),(0,1),(2,4),(3,4)} com o par de 

custos p1 = (55,145). Em seguida, ordena o custo das arestas lexicograficamente com relação 

ao critério 2 e encontra a árvore geradora mínima T2 = {(1,2),(0,1),(1,4),(3,4)} com o par de 

custos p2 = (145,57). Como as soluções p1 e p2 são diferentes então é chamado o 

procedimento UniobjectiveSearch(p1,p2) que retorna uma lista de todas as soluções eficientes 

extremas.  

O procedimento UniobjectiveSearch(p1,p2) inicia calculando a função ponderada dos 

objetivos das soluções p1 e p2 e obtém-se a função f(e) = 88f¹(e) + 90f²(e), que serve para 

calcular os novos custos das arestas, e encontra-se a árvore T3 = {(0,1),(2,4),(1,4),(3,4)} com 

o par de custos p3 = (77,80). Como p3 é diferente de ambos p1 e p2, chamamos recursivamente 

UniobjectiveSearch(p1, p 3). A solução encontrada é a árvore T4 = {(0,1),(2,4),(0,4),(3,4)} com 

o par de custos p4 = (75,84). Como a solução p4 é diferente de p1 e p3, chamamos 

recursivamente UniobjectiveSearch(p1,p4), porém a solução computada nesta chamada é igual 

à solução p3, então a lista vazia é retornada e o cálculo prossegue com a chamada da função 

UniobjectiveSearch(p4,p3). Novamente encontra uma solução já encontrada p4. A chamada 

subsequente de UniobjectiveSearch(p4,p2) retorna a lista vazia. Assim, a lista de soluções 

encontradas na fase 1 é: p1 = (55,145), p4 = (75,84), p3 = (77,80), p2  =(145,57). 

[20,24] 

[86,96] 

[85,0] 

[17,23] 

[22,20] 

[86,91] 

[15,15] 

[90,89] 

[23,22] 

[0,85] 

0 

1 

4 

2 

3 

[f¹(e),f²(e)] 
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A fase 2 inicia com os valores f¹Bound = 38 e f²Bound = 37. Insere a aresta (0,1) na 

árvore e o valor parcial de custos é p5 = (15,15), em seguida tenta inserir (1,0), mas já existe, 

então insere a aresta (1,2) e a solução parcial passa a ser T5 = {(0,1),(1,2)} com par de custos 

p5 = (100,15), continuando o processo tentando inserir as arestas (2,0), (2,1) e (2,3) e os 

valores pertencem à zona de exclusão, daí insere a aresta (2,4) e obtém o valor parcial de 

custos p5 = (127, 38) e finalmente insere a aresta (3, 4) e encontra a árvore T5 = {(0,1),(1,2), 

(2,4),(3,4)} com valor total de custos p5 = (140, 60). Procedendo de forma análoga, o 

algoritmo encontra mais uma solução p6, isto é, a árvore T6 = {(0,1),(1,4), (2,0),(3,4)} com 

valor total de custos p6 = (60, 142). 

 

3.2.2 Algoritmo de Steiner e Radzik (2008) 

 

Na primeira fase, as soluções eficientes suportadas são encontradas utilizando o 

mesmo método geométrico adotado pelo algoritmo de Ramos et al. (1998), detalhado na 

seção anterior.  

O algoritmo referente à segunda fase, o k-best (GABOW, 1977) procura por soluções 

eficientes não-suportadas em cada um dos triângulos formados por duas soluções eficientes 

suportadas consecutivas (Figura 3.1). Mesmo dentro desta região viável, pode ser o caso de 

haver várias soluções possíveis, eficientes ou não. Com o intuito de encontrar diretamente as 

soluções eficientes, o algoritmo inicia a busca pelas soluções eficientes não-suportadas a 

partir da hipotenusa de cada triângulo e prossegue em direção ao ângulo reto. Como mostra a 

Figura 3.7 (a), a busca por soluções parte da hipotenusa do triângulo definida pelos pontos p e 

q e segue em direção à linha de custo máximo que se encontra paralela à hipotenusa e 

tangente ao ângulo reto. A cada nova solução encontrada, a região viável é modificada, para 

não considerar o espaço de objetivos dominado pela nova solução. 

 

Figura 3.7: Modificação na região viável devido à descoberta de soluções. (STEINER; RADZIK, 2008) 
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A Figura 3.7 (b) mostra como fica a região viável quando do descobrimento de uma 

solução eficiente não-suportada. 

Em seguida (Quadro 3.5), encontra-se a segunda fase do algoritmo, que o autor 

denomina FASE2-KB. Novamente, considere o vetor de pesos fi, associado a uma aresta i, da 

forma fi = (f1i, f2i). 

Quadro 3.5. Fase 2 do Algoritmo de Steiner e Radzik. (2008) 

 Algoritmo 5: Fase 2_KB 

1 para cada par consecutivo de soluções eficientes 

suportadas p = (x’, y’), q = (x”, y”) faça 

2 Calcule novos custos nfi para as arestas, tal que nfi = f1i 

(y’-y”) + f2i (x”-x’). 

3 Defina a região viável e a linha de custo máximo. 

4 {Comentário: execute um algoritmo k-best para AGM}. 

5 para k = 1, ..., ∞ faça 

6 Determine a k-ésima melhor AGM T. 

7 se não há mais soluções então pare. 

8 senão 

9 Seja s = (x, y) o vetor de custo total de T. 

10 se s está na região viável então 

11 Adicione s à lista de soluções eficientes não-

suportadas. 

12 Atualize a região viável e a linha de custo máximo 

de acordo com s. 

13 senão se s está na linha de custo máximo ou passou 

dela então pare. 

14 fim_para_linha_5. 

15 Fim_para_linha_1. 

 

A linha de custo máximo mencionada no Algoritmo 5 (Quadro 3.5) diz respeito a uma 

reta paralela à reta r que une os pontos p e q e que passa pelo vértice da região viável que está 

mais distante de r. Assim, caso uma solução encontrada se situe sobre a linha de custo 

máximo ou depois dela, com certeza esta solução não é eficiente. 

Para tornar o algoritmo mais eficiente os autores, apresentam variações do algoritmo, 

modificando apenas a segunda fase. A ideia é, inicialmente, criar todos os triângulos 

adjacentes formados pelas soluções eficientes extremas. A cada iteração, verifica-se se a linha 

de custo máximo do triângulo atual ultrapassa a linha de custo máximo do triângulo 

consecutivo. Em caso positivo, mantém-se a linha de custo máximo do triângulo atual que 

delimita as regiões dos dois triângulos. Cada solução encontrada abaixo da linha de custo 

máximo é verificada para saber se ela pertence a um dos triângulos. Em caso positivo, é 

guardada. Caso contrário, se a linha de custo máximo do primeiro triângulo não ultrapassa a 
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linha de custo máximo do segundo, então não é considerado o segundo triângulo no 

processamento do primeiro, por não se ter garantia de gerenciamento do processamento 

completo do segundo triângulo no momento atual. 

Considerando o problema mono-objetivo obtido a partir da nova ponderação das 

arestas do grafo, um algoritmo k-best para a AGM é executado. No caso, os autores 

implementaram o algoritmo k-best (GABOW,1977), por ser menos complexo e haver menor 

probabilidade da versão implementada por eles ser diferente da proposta pelo autor. 

O algoritmo de Gabow (1977) é, então, utilizado para definir qual a próxima melhor 

árvore geradora que pode ser obtida. O algoritmo é finalizado quando não consegue mais 

encontrar nenhuma árvore. Por outro lado, se esta árvore existir e estiver na região viável, o 

conjunto de soluções não-suportadas encontrado é atualizado com esta nova árvore, a região 

viável e a linha de custo máximo são redefinidas de acordo com a nova solução encontrada. O 

algoritmo também é interrompido se uma solução for encontrada depois do limite definido 

pela linha de custo máximo. 

Para ilustrar as duas fases do algoritmo de Steiner e Radzik (2008), foi usada a mesma 

instância do problema apresentada na Figura 3.6. A primeira fase é trabalhada da mesma 

forma que o algoritmo de Ramos et al. (1998). A Tabela 3.2 mostra as soluções encontradas 

na fase 1. 

A fase 2 começa considerando o primeiro par de soluções extremas consecutivas 

encontradas na fase 1, as soluções p1 = (55,145) e p4 = (75,84). Os custos das arestas são 

estabelecidos por f(e) = 61f¹(e) + 20f²(e), a região viável inicial é o triângulo T definido pelos 

pontos (55,145), (75,84), (75,145) e a linha de custo máximo inicial passa por (75,145). 

Consideram-se também os triângulos definidos pelas soluções subsequentes, ou seja, T’, 

adjacente a T, definido pelos pontos (75,84), (77,80) e (77,84); e T”, adjacente a T, definido 

pelos pontos (77,80), (145,57) e (145,80). A sequência de soluções produzidas pelo algoritmo 

K-best é dada na Tabela 3.2. 

O algoritmo encerra esta parte quando encontra uma solução que ultrapassa a linha de 

custo máximo e começa repetindo o processo para os outros pares de soluções eficientes 

extremas. Observe, no exemplo, que o algoritmo k-best aplicado ao triângulo baseado no 

segmento [p1; p3] descobre todas as soluções eficientes baseadas no segmento [p3; p4], bem 

como aquelas no triângulo baseadas no segmento [p4; p2] e a última solução encontrada é a 

solução p2. Este fato ocorre devido à linha de custo de varredura do primeiro triângulo sobre a 

região viável deste triângulo, também se estender por todas as regiões viáveis dos outros dois 

triângulos. 
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Tabela 3.2: Soluções do exemplo calculada para o primeiro par de soluções eficientes extremas 

k Árvore 
Custo 

unitário 

Par de 

custos 
Comentário 

1 {(0,1),(0,2),(2,4),(3,4)} 6255 (55,145) solução eficiente extrema p1 

2 {(0,1),(0,4),(2,4),(3,4)} 6255 (75,84) solução eficiente extrema p4 

3 {(0,1),(1,4),(2,4),(3,4)} 6297 (77,80) solução eficiente extrema p3 

4 {(0,1),(0,2),(0,4),(3,4)} 6458 (58,146) Não está na região viável T e também 

não está na região viável T’ 

5 {(0,1),(0,2),(1,4),(3,4)} 6500 (60,142) Está na região viável T, é uma 

solução eficiente não-extrema 

6 {(0,1),(1,2),(2,4),(3,4)} 9740 (140,60) Não está na região viável T, não está 

na região viável T’, mas está na 

região T” 

7 {(0,1),(1,2),(1,4),(3,4)} 9985 (145,57) solução eficiente extrema p2 

 

 

Após uma completa aplicação da fase 2 do algoritmo de Steiner e Radzik (2008), as 

soluções eficientes não-extremas encontradas, são as soluções p5 = (60,142) localizada no 

triângulo T e p6 = (140,60) encontra-se no triângulo T”. 

 

3.2.3 Algoritmo de Sourd e Spanjaard (2008) 

 

O algoritmo generaliza o procedimento bounding para o caso multiobjetivo (ver 

Figura 3.8), considerando UB


 como o conjunto de pontos no espaço de objetivos que não é 

fracamente dominado por nenhum ponto atual do limite superior (UB, do inglês, upper 

bound). Para o caso mono-objetivo, existe um único valor UB e UB


 = (-, UB). No caso 

multiobjetivo, para um problema de minimização, UB


 corresponde ao conjunto de pontos 

no espaço de objetivos situado abaixo da curva de UB.  

 

Figura 3.8: Fase bounding. (SOURD; SPANJAARD, 2008) 
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Sejam X(N) as soluções que podem ser obtidas a partir do nó N da árvore de busca e 

f(X(N)) suas respectivas imagens no espaço de objetivos. Para os autores, o ponto principal do 

procedimento bounding é que o nó N pode ser descartado se puder ser encontrada uma 

hipersuperfície de separação no espaço de objetivos entre UB


 e f(X(N)), ou seja, para m 

objetivos, encontrar uma função contínua h(v1,..., vm) de forma que h(f(x))  0 para todo x  

X(N) e h(v) < 0 para todo v  UB


. Dessa forma, ao descartar o nó N, garante-se que quando 

um nó N é descartado pelo caminho, para qualquer solução x  X(N) existe u  UB
  tal que 

u ≤ f(x).  

Para problemas mono-objetivo, a função de separação é simplesmente 

h(v) = v - LB(N), onde LB(N) é o limite inferior para f(X(N)). De fato: se LB(N)  UB, então: 

  x  X(N), h(f(x)) = f(x) – LB (N)  0 (3.2) 

  v  UB


, h(v) = v – LB(N) < UB –LB (N)  0 (3.3) 

 

No contexto multiobjetivo, UB, em geral, não é convexo, de forma que funções afins 

não são capazes de separar f(X(N)) de UB. Assim, Sourd e Spanjaard (2008) definem o que 

consideram uma família geral de boas funções separadoras: 

 

 ))(,(min)( NLBvvh 


 


  (3.4) 

 

Na equação acima,    são vetores de pesos da forma (1, ..., m)  0, .,.  

representa o produto escalar e RNLB ))( é o limite inferior para ))((, NXf . 

O algoritmo branch-and-bound proposto por Sourd e Spanjaard (2008) é dividido em 

quatro fases: pré-processamento do grafo, inicialização do conjunto UB, pré-resolução de 

métodos para acelerar a busca e algoritmo de busca em si. 

Na etapa de pré-processamento do grafo, os autores buscam identificar arestas que 

podem ser removidas do grafo de entrada ou arestas proibidas (que podem ser ignoradas pela 

busca) e arestas obrigatórias (que devem estar em todas as árvores), utilizando um processo de 

coloração de arestas em que as regras de otimalidade são empregadas para colorir arestas de 

azul (mandatórias) e de vermelho (proibidas). O objetivo dessa fase é, pois, encontrar uma 

coloração máxima para o grafo. 
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Considere um grafo G com uma coloração c de arestas. Seja Y*(c) a Fronteira de 

Pareto correspondente às árvores que podem ser geradas de acordo com a coloração c. Em um 

abuso de linguagem, aplicam-se os conceitos de dominância de Pareto para arestas valoradas, 

tomando por base de comparação os seus respectivos vetores de pesos. Nesse contexto, as 

seguintes propriedades podem ser definidas (SOURD; SPANJAARD, 2008): 

 Condição de otimalidade de corte. Considere um corte em G sem arestas azuis e A 

o conjunto de arestas que atravessam o corte. Se existe alguma aresta não colorida 

e  A tal que e e’, para toda aresta não colorida e’  A, então e está em pelo 

menos uma árvore de custo y, para todo y  Y*(c). 

 Condição de otimalidade de ciclo. Seja um ciclo L em G que não contém arestas 

vermelhas. Se existe alguma aresta não colorida e  L de forma que e’ e para 

todas as arestas não coloridas e’  L, então e pode ser removida de G sem 

provocar alterações para Y*(c). 

Para a AGM, a aplicação das condições de otimalidade de corte e de ciclo permite a 

obtenção de um algoritmo guloso que soluciona o problema, do qual se podem derivar os 

algoritmos de Prim e Kruskal, por exemplo (TARJAN, 1983). 

Para o caso multiobjetivo, o emprego das condições descritas não necessariamente 

leva a uma coloração completa do grafo, o que significa que esse método, em geral, não é 

capaz de solucionar completamente o problema. Nesse sentido, Sourd e Spanjaard (2008) 

adotam as condições de otimalidade de corte e de ciclo como um pré-processamento para 

simplificar a busca, haja vista que se tem a garantia de que a fronteira de Pareto permanece 

inalterada. 

A fase de inicialização de UB ocorre em duas etapas. A primeira etapa busca todas as 

soluções eficientes suportadas com base na proposta de Hamacher e Ruhe (1994), isto é, é 

idêntica à primeira fase dos algoritmos de Ramos et al. (1998) e Steiner e Radzik (2008) 

anteriormente descritos. A segunda etapa caracteriza-se pela aplicação de busca local a todos 

os pontos encontrados em UB na primeira etapa dessa inicialização. Inicialmente, todos os 

pontos em UB são considerados não visitados. A busca começa por um ponto não visitado 

qualquer. São considerados vizinhos pontos que possuem n-2 arestas em comum. As novas 

árvores encontradas que sejam não dominadas são adicionadas a UB. Se as árvores geradas já 

pertenciam a UB, a busca local é reiniciada por outro ponto não visitado. O procedimento é 

aplicado até que todos os pontos em UB tenham sido visitados. 
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Sourd e Spanjaard (2008) mostram que há um número finito de vetores de 

escalarização na forma (, 1-), onde 0    1, que geram valores diferentes para a soma 

ponderada dos objetivos. Os autores provam que, no máximo, podem ser gerados m(m-1)/2+1 

valores diferentes. A fase de pré-resolução de métodos para acelerar a busca consiste no 

cálculo prévio de um conjunto de possíveis vetores de escalarização, capaz de gerar todas as 

sequências possíveis. O cálculo e o armazenamento desses vetores consomem um tempo que, 

diante do tempo do branch-and-bound, não é significativo. Ainda assim, os autores adotam 

um critério que estima o custo da busca para verificar se vale a pena realizar o cálculo dos 

vetores. 

O algoritmo branch-and-bound, propriamente dito, começa após as etapas do pré-

processamento do grafo, a inicialização do conjunto UB, e o possível cálculo dos vetores de 

escalarização. A estratégia de ramificação (branching) considera que, a cada nó, uma aresta e 

de G é selecionada e dois subproblemas são gerados. No primeiro, a aresta e é mandatória, ao 

passo que, no segundo, é proibida. A seleção de e ocorre por meio de uma heurística que 

busca pela aresta ainda não colorida em que min (w1e, w2e) é mínimo. 

 Quando um nó descendente é criado, o cálculo da hipersuperfície de separação pode 

ser acelerado pelo aproveitamento da hipersuperfície de separação do nó pai. Assim, o cálculo 

é inicializado com os pontos extremos “possíveis” do pai. (SOURD; SPANJAARD, 2008). O 

procedimento adotado no branch-and-bound será exemplificado com o auxílio da Figura 3.9, 

extraída de Sourd e Spanjaard (2008). 

Inicialmente, u1 e u2 são calculados. Eles representam os pontos ótimos quando o 

problema da AG-bi é solucionado para uma ordenação lexicográfica das arestas de acordo 

com o primeiro (c1) e o segundo (c2) objetivos, respectivamente. Os pontos mais escuros 

representam os descendentes possíveis do nó N. 

 

(a) (b) (c) 

Figura 3.9 – Exemplificação do branch-and-bound (SOURD; SPANJAARD, 2008) 
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Pela Figura 3.9 (a), sabe-se que as soluções não-dominadas só podem estar acima de 

u2 e à direita de u1. Neste caso, o nó N ainda não pode ser descartado, pois seus descendentes 

encontram-se na área possível. Calcula-se, então, o ponto u3, solução extrema equivalente ao 

problema mono-objetivo f1(x) + (1-) f2(x), onde  é definido de forma que c1 + (1-)c2 =  

é uma equação da reta definida pelos pontos u1 e u2. As funções f1 e f2 referem-se, 

respectivamente, ao primeiro e ao segundo objetivos. Pela Figura 3.9 (b), os pontos de X(N) 

estão acima da reta que passa por u3 e é paralela à reta que passa pelos pontos u1 e u2. 

O ponto N pode ser descartado a partir do momento em que se obtém a hipersuperfície 

de separação pela otimização de ’f1(x) + (1-’) f2(x), onde ’ é definido de forma que 

’c1 + (1-’)c2 = ’ é uma equação linear para a reta definida pelos pontos u1 e u3. Para este 

caso, como mostra a Figura 3.9 (c), os pontos de X(N) encontram-se abaixo da hipersuperfície 

e, portanto, fora da região de possíveis soluções não dominadas. 

Quando um ponto p  N satisfaz h (p) > 0, o nó N não é descartado, porém, antes de 

prosseguir com a ramificação, o algoritmo checa se um novo ponto extremo calculado da 

hipersuperfície de separação não pode ser adicionado a UB. Os autores propõem ainda um 

procedimento de shaving para reduzir ao máximo o número de arestas não coloridas no nó 

raiz. 

 

3.2.4 Algoritmos de Perny e Spanjaard (2003) 

  

A estrutura geral dos problemas de grafos baseados em preferência é composta por um 

conjunto de instâncias ou objetos de entrada (cada instância incluindo a definição de um grafo 

e uma relação de preferência sobre o conjunto de arestas), conjunto de soluções viáveis ou 

objetos de saída, a relação de preferência e o objetivo do problema. Portanto, um problema de 

grafo, , baseado em preferências é caracterizado por uma quádrupla (I, S,  ,objetivo), onde 

I o conjunto de instâncias de ; dado   I , (V( ),E( )) é um grafo conexo finito, V( ) 

representando o conjunto de vértices e E( ) o conjunto de arestas ou arcos; S( )  P(E( )) é 

o conjunto de soluções viáveis de ;  ( ) é uma relação de preferência definida no conjunto 

forte P(E( )); e o objetivo (meta) é determinar o conjunto total de soluções viáveis maximais 

definidas por M(S( ),  ( )). 

Para o caso do problema da AGMO foram propostas generalizações dos algoritmos de 

Kruskal (1956) e Prim (1957) baseadas em relações de preferência. No entanto, nem toda 
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relação de preferência pode levar o algoritmo a produzir resultados eficientes. Por este 

motivo, os autores apresentam um axioma de independência (ver Anexo A) equivalente à 

propriedade de monotonicidade e demonstram um teorema (generalização do resultado de 

Serafini (1996)) que garante a eficiência dos algoritmos propostos. 

Segundo Perny e Spanjaard (2003), o algoritmo Kruskal-like é uma generalização do 

algoritmo de Kruskal (1956) onde, em vez de escolher uma aresta em cada etapa, são testadas 

todas as arestas eficientes (de acordo com a relação de preferência) entre as arestas não 

escolhidas que não formam ciclo. Em problemas multiobjetivos, os autores definem relações 

de preferências, tais como, as relações lexicográficas (ver exemplo 2 no Anexo A), de 

dominância e oligárquicas asseguradas pelo axioma da independência que obtêm bons 

resultados dos algoritmos propostos. Os algoritmos desenvolvidos foram testados usando três 

relações de preferência: a ordenação lexicográfica, a relação de dominância e ordenação das 

arestas após a ponderação de seus custos. 

Considere a i-ésima sub-árvore enumerada no algoritmo ))(),(( )()()( t

i

t

i

t

i TETVT  , onde 

)( )(t

iTV  é o conjunto de vértices e )( )(t

iTE é o conjunto de arestas. Considere t indicando o 

número de arestas e  )(t  denotando o conjunto contendo os índices de tais subárvores. Quando 

todas as subárvores de tamanho t são geradas, se houver dois índices i  j )(t  tal que 

)()( t

j

t

i TT   então  )(t =  )(t \ {j}. O conjunto )),(\( 1 t

iTEEM
 

representa o conjunto de 

arestas maximais que não estão na árvore 1t

iT , ou seja, são as arestas eficientes de acordo 

com a relação de preferência  .
 

Uma aresta e é escolhida no conjunto de arestas maximais, 

desde que não forme ciclo, como mostra o Algoritmo 6 a seguir. 

Para melhor entendimento do funcionamento dos algoritmos desenvolvidos foi 

utilizado o mesmo grafo da Figura 3.6. No caso da ordenação lexicográfica, as arestas 

preferidas são escolhidas utilizando a ordenação do primeiro objetivo. A árvore encontrada no 

exemplo é construída escolhendo inicialmente a aresta (0,2) com par de custos (0, 85), em 

seguida, a aresta (0,1) com par de custos (15, 15), a terceira aresta preferida é a (2,4) com 

custos (17, 23), a próxima aresta preferida é (0,4) com custos (20, 24), no entanto ela forma 

ciclo com as outras, então não pode ser escolhida. Da mesma forma a aresta (1,4) também 

forma ciclo e daí a última aresta escolhida é a (3,4) com par de custos (23, 22), portanto a 

árvore preferida é T = {(0,2),(0,1),(2,4),(3,4)} com o par de custos s = (55,145).  
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Quadro 3.6. Algoritmo Kruskal-like de Perny e Spanjaard (2003) 

 Algoritmo 6: Algoritmo Kruskal-like para  -ST 

1 Inicialização: ;1;)(};1{ )0(

1

)0(  jTEI  

2 Para 1t  a n-1 faça 

3 ;)( tI  

4 Para todo 
)1(  tIi  faça 

5 Para toda aresta )),(\( 1  t

iTEEMe tal que }{)( )1( eTE t

i 
 é 

acíclica faça 

6 ;1 jj  

7 };{)()( )1()( eTETE t

i

t

j  
 

8 };{)()( jII tt   

9 fim_para 

10 fim_para 

11 Elimine as repetições na sequência );|( )(tt

i IiT   

12 fim_para 

13 Saída: };|{ )1(1   nn

i IiT  

14 fim. 

 

 

No caso da relação de dominância, o algoritmo encontra a mesma solução encontrada 

na ordenação lexicográfica para a instância utilizada, porém, usando a ponderação dos custos 

das arestas (0,5 f¹(e) + 0,5 f²(e)) e ordenação dos valores calculados, o algoritmo encontra a 

árvore T = {(0,1),(2,4),(1,4),(3,4)} com o par de custos s = (77,80)  

O segundo algoritmo proposto por Perny e Spanjaard (2003) consiste em uma 

generalização do algoritmo de Prim (1957), onde são testadas todas as arestas eficientes (de 

acordo com a relação de preferência definida) que ligam vértices que pertencem à subárvore e 

vértices fora da árvore, em vez de escolher uma aresta em cada etapa.  

Para apresentar mais formalmente o algoritmo Prim-like foram introduzidas as 

seguintes notações adicionais. Para qualquer ,VX   temos )(X , denotado por 

  XVwXvEwv \,,,  , representando o conjunto de arestas formadas pela ligação de 

vértices que pertencem a X e vértices que não pertencem a X. O Conjunto )(eV  denota o 

ponto final de e para qualquer aresta e  E. Sem perda de generalidade, o vértice inicial é 

denotado por Vv 1 . O conjunto ))),((( 1  t

iTVM  representa o conjunto de arestas 

preferidas de acordo com a relação  , formadas por vértices iniciais 1v  que estão na árvore 

ligados a vértices finais )(eV  que não estão na árvore. Isso pode ser visto no Algoritmo 7. 
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Quadro 3.7. Algoritmo Prim-like de Perny e Spanjaard (2003) 

 Algoritmo 7: Algoritmo Prim-like para  -ST 

1 Inicialização: ;1);},({};1{ 1

)0(

1

)0(  jvTI  

2 Para 1t  a n-1 faça 

3 ;)( tI  

4 Para todo 
)1(  tIi  faça 

5 Para toda aresta ))),((( 1  t

iTVMe  

6 ;1 jj  

7 );()()( )1()( eVTVTV t

i

t

j  

 

8 };{)()( )1()( eTETE t

i

t

j  
 

9 };{)()( jII tt   

10 fim_para 

11 fim_para 

12 Elimine as repetições na sequência );|( )(tt

i IiT   

13 fim_para 

14 Saída: };|{ )1(1   nn

i IiT  

15 fim. 

      

  

3.2.5 Algoritmos de Galand, Perny e Spanjaard (2009) 

 

Segundo Galand et al. (2009), “a otimização de Pareto não é geralmente suficiente 

para discernir entre alternativas viáveis múltiplas” então é necessário um modelo de 

preferência refinado para caracterizar o tipo de escolha procurada no conjunto de Pareto. O 

modelo de preferência que os autores utilizam é a integral de Choquet (1953), agregando uma 

função de ponderação em cada subconjunto de critérios e os custos dos subconjuntos são 

representados por uma capacidade côncava, cuja definição pode ser vista no Anexo B.  

Os autores enunciaram o problema da Árvore Geradora Choquet-Ótima (
w

v -ST) 

formalmente usando a seguinte notação: Dado um grafo finito conectado G=(V,E), com n 

valores inteiros dos objetivos if  em E. O objetivo é determinar uma árvore geradora X* em G 

tal que ))((min*))(( XfXf w

vX

w

v   , onde  é o conjunto de todas as árvores geradoras 

em G. As definições básicas necessárias para o entendimento do modelo de Choquet Expected 

Disutility (CED) ou integral de Choquet (1953), utilizada como relação de preferência das 

arestas nos algoritmos de Galand et al. (2009), estão descritas no Anexo B.  
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Inicialmente, foi proposta uma abordagem ranking para determinar árvores geradoras 

Choquet-ótimas ( w

v -ótimas). Segundo Galand et al. (2009), a ideia da abordagem ranking é 

utilizar uma função g, de aproximação da integral de Choquet (1953), w

v , fácil de otimizar, e 

considerar a solução viável de acordo com g até uma condição de parada ser encontrada, 

certificando-se que a solução w

v -ótima foi achada. O procedimento proposto utiliza três 

passos: escalarização, classificação (ranking) e condição de parada.  

Na fase de escalarização é considerada uma função linear  


n

i ii xx
1

)(  que serve 

para calcular um limite inferior para os valores da integral de Choquet (1953), w

v , onde os 

coeficientes são obtidos pelo algoritmo de entropia máxima (Algoritmo 8), para atender uma 

capacidade aditiva definida no núcleo da dual da capacidade )(vcore . Cada aresta e  do grafo 

com custo ),...,,()( 21 nxxxef   recebe um peso escalar 
i in efxxxef )(),...,,()( 210  . 

 

Quadro 3.8. Algoritmo de Galand et al. (2009) para calcular entropia máxima 

 Algoritmo 8: Calculando com 
*
 
entropia máxima 

1 Inicialização: ;;  BA  

2 enquanto NB   faça 

3 
selecione em arg min 
















FBNF
F

BvFBv
,\,

)()(
;
 

4 Para todo 
)1(  tIi  faça 

5 
;

)()(*

A

BvABv
i


  

6 ;ABB   

7 Saída: ),...,( **

1 n
 

8 fim 

 

Na fase de classificação, é gerada uma sequência kXXX ,...,, 21 de soluções viáveis em 

G em relação a 0f , tal que )()( 00

ji XfXf  sempre que ji  , usando o algoritmo k-best de 

Katoh et al. (1981). Cada solução iX gerada corresponde a um vetor de custo )( ii Xfx  tal 

que )(...)()( 21 kxxx    . 
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Proposição 1 Seja v  uma capacidade côncava. Para toda capacidade aditiva )(vcore  

caracterizada pelos coeficientes positivos ),...,( 1 n  tal que  


n

i iA
1

)(   (A  N), temos 

)()(
1 i

n

i i

w

v xwx  
  . Além disso, se w  é convexo temos: )()(

1 i

n

i i

w

v xwx  
  .  

 A proposição acima foi demonstrada em Galand et al. (2009), e garante que qualquer 

vetor de ponderação nR  caracterizando uma capacidade aditiva em )(vcore pode ser 

usada para produzir uma aproximação default )( xw   da integral de Choquet )(xw

v .  Os 

autores sugerem dois tipos de vetores de ponderação, onde um deles é o vetor de ponderação 

),...,( **

1

*

n  com entropia máxima, solução de um problema de otimização sugerido por 

Jaffray (1995, apud GALAND et al., 2009). 

Além disso, pela proposição 1, sabe-se que ))(()( xwxw

v    para todo nRx . Então 

a condição de parada, passo 3, é quando se encontra uma solução kX  com custo kx  tal que 

)())(( )(kw

v

k xxw 
   , onde )(k  é o menor índice inteiro e )(min)( ],1[

)( iw

vki

kw

v xx  
 . 

Esta condição de parada é justificada pela proposição 2, demonstrada no artigo de Galand et 

al. (2009), a seguir: 

Proposição 2: Sejam kxx¹,...,  os k melhores vetores de custos gerados no passo 2 e )(k o 

índice de uma minimização w

v entre eles (por exemplo, )(k é o menor inteiro tal que 

))(min)( ],1[

)( iw

vki

kw

v xx  
 . Se )())(( )(kw

v

k xxw 
   então )(kx é w

v -ótimo, isto é, 

)(min)( )( xx w

vi

kw

v  


 . 

O algoritmo Otimização de Choquet (Algoritmo 9) resume o procedimento ranking, 

em que )(i  denota o índice da melhor solução atual encontrada no passo i . 

O segundo algoritmo proposto por Galand et al. (2009) para o problema da árvore 

geradora Choquet-ótima é um procedimento Branch-and-Bound, dividido em quatro fases: 

inicialização, ramificação (branching), bounding e atualização. 

Na fase de inicialização, os autores propõem o cálculo de uma boa solução antes da 

busca utilizando uma versão aproximada da abordagem ranking apresentada anteriormente 

(Algoritmo 9). Além disso, utilizam como condição de parada do loop de repetição a condição 

de relaxação válida bestxw i  ))(()1(  . 
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Quadro 3.9. Algoritmo Otimização de Choquet proposto por Galand et al. (2009)  

 Algoritmo 9: Otimização de Choquet 

1 Determine a melhor solução 
1X em relação a 0f ; 

2 ;1);(;1)( 1  ixbesti w

v  

3 repete 

4 ;1 ii  

5 Determine a i-ésima melhor solução 
1X em relação a 0f ; 

6 se bestxw

v )( 1  então 

7 ;)( ii 
 

8 )( iw

v xbest   

9 else 

10 )1()(  ii   

11 até ;))(( bestxw i   

12 Saída: solução 
)(iX 
, seu vetor de custo 

)(ix  e o valor Best; 

13 fim 

 

Na fase de ramificação, o espaço de soluções é dividido em subespaços de soluções 

durante a exploração. Em cada nó   da árvore de busca, a aresta  é colocada em IN( ) ou 

OUT( ), onde  é uma das melhores arestas restantes, IN( ) é um conjunto de arestas 

obrigatórias, OUT( ) é um conjunto de arestas proibidas. O espaço de busca é dividido em 

dois subespaços pela criação de dois nós '  e " , sendo IN( ' )= IN }{)( e , OUT( ' ) = 

OUT( ), IN( " ) = IN( ) e OUT( " )= OUT }{)( e . 

Na fase Bounding, foram utilizados dois limites complementares. O limite superior 

UB (do inglês Upper Bound) é o melhor valor da w

v  atual encontrado e o limite inferior LB 

(do inglês Lower Bound) é obtido usando a avaliação 0f . Os dois limites tornam possíveis 

definir a função de avaliação LB( ) no nó   da árvore de busca por 

LB )))}((()),((max{)( 0

*  Tfwfi

w

v  . 

A fase de atualização consiste em algoritmo Branch-and-Bound atualizar UB se ele for 

melhorado pelo ))((min },...,0{ i

w

vni Tf . O algoritmo BB (Algoritmo 10) resume o 

procedimento Branch-and-Bound. As folhas da árvore de busca são caracterizadas por |IN( )| 

= |V| - 1 para qualquer folha . Daí )(  é única contendo a árvore )(T  e UB é definida 

como )))(((  Tfw

v . Para chamada inicial do algoritmo BB( ,UB), o nó raiz   é 

caracterizado por conjuntos vazios IN e OUT. 
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Quadro 3.10. Algoritmo Branch-and-Bound de Galand et al. (2009) 

 Algoritmo 10: Algoritmo BB( ,UB) 

 /*Bounding*/ 

1 se LB( )<UB então 

2 se |IN( )| = |V| - 1 então 

3 )));(((  TfUB w

v  

4 retorne UB 

5 else  

 /*atualização*/ 

6 para i=0 até n faça 

7 se UBTf i

w

v ))((  então ));(( i

w

v TfUB 
 

 /*Branching*/ 

8 Selecione uma aresta e  minimizando  em 

E\(IN( )OUT( )) 

9 Crie o nó ’tal que: IN(’)=IN(){e} e OUT(’)= OUT(); 

10 );,'( UBBBbest   

11 };,min{ bestUBUB  

12 Crie o nó ”tal que: IN(”)=IN()e OUT(”)= OUT(){e}; 

13 );,"( UBBBbest   

14 retorne };,min{ bestUB  

15 else 

16 retorne UB 

17 fim. 

  

 

3.2.6 Algoritmo de Davis-Moradkhan (2010) 

 

O algoritmo EPDA (Extreme Point Deterministic Algorithm), proposto por Davis-

Moradkhan (2010) para o problema da Árvore Geradora Multiobjetivo, é aplicável a mais de 

dois objetivos e pode determinar grande fronteira de Pareto compreendendo as soluções 

eficientes suportadas e não-suportadas. 

Considere o grafo G (V, E), onde |V| igual a n e |E| igual a m. O número de objetivos é 

p e Eps é um parâmetro de precisão usado para comparar custos de valores reais. O algoritmo 

EPDA é composto de três fases. 

Na fase 1 são criadas p listas de arestas, EdgeList[p], a partir do grafo correspondente, 

que são ordenadas com relação aos objetivos p, ou seja, EdgeList[i] é ordenada em relação ao 

i-ésimo objetivo. As Árvores Geradoras Mínimas extremas (AGMs) são encontradas, cada 

uma minimiza um dos critérios aplicando o algoritmo de Kruskal para a correspondente lista 
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de aresta. Além disso, para cada aresta um flag booleano é atribuído, que é inicializado por 

zero. Uma vez que uma Árvore Geradora Mínima é calculada, os flags correspondentes às 

arestas formando a árvore recebem valor 1 na lista de arestas correspondentes. InTree é 

definida para ser o conjunto de arestas na lista de arestas com flag igual a 1. 

Na fase 2, o primeiro conjunto de árvores geradoras é criado por transformações 

elementares da árvore, isto é, através de troca de apenas uma aresta das AGMs extremas por 

vez. Estas novas árvores geradoras são vizinhas das AGMs extremas porque diferem em 

apenas uma aresta, chamadas de arestas características. As arestas características têm a 

propriedade que elas nunca serão trocadas mais tarde, de forma a evitar duplicações. O 

conjunto Characteristic é definido para ser o conjunto das arestas características, as arestas 

que devem permanecer na AG e não devem ser trocadas. O conjunto InTree é o conjunto das 

arestas que não podem ser usadas para troca. 

Para calcular os vizinhos não dominados das AGMs em relação a i = 1,...,p, cada 

aresta (u,v) pertencente a i-ésima AGM que é removida, o algoritmo verifica EdgeList[i] para 

o maior número de arestas viáveis (r,s) para substituir pela aresta (u,v). Para substituição de 

aresta são verificadas três condições: primeiro se a aresta que vai substituir a outra não 

pertence ao conjunto InTree; segundo se a inclusão desta aresta não cria ciclo; e por fim, se o 

custo dela é menor que o custo da outra, pelo menos em um critério j diferente de i. 

Se a aresta (r,s) satisfaz às condições acima descritas, é marcada como característica 

definindo o seu flag característico igual ao índice da aresta (u,v), e a nova árvore geradora 

correspondente é criada. Em seguida, o custo total (TC) da nova árvore geradora é calculado a 

partir da seguinte relação: j, TCj(nova AG) = TCj(AGMi) – Costj(u,v) + Costj(r,s). Os custos 

totais da nova árvore geradora são comparados com os custos totais das árvores geradoras 

não-dominadas em conjunto de aproximação de Pareto. Se a nova solução é não-dominada 

então ela é adicionada e se ela domina uma ou mais soluções então as soluções dominadas são 

descartadas. Uma vez que todas as arestas possíveis (r,s) foram encontradas para substituir a 

aresta (u,v) e as árvores geradoras correspondentes foram criadas, a AGM em relação ao 

critério i é restaurada pela inserção da aresta (u,v). Depois outra aresta da AGM em relação a i 

é considerada para ser substituída. O procedimento é repetido até que todas as arestas de 

AGM em relação a i sejam consideradas para substituição, uma por uma.  

A fase 3 é recursiva e cada árvore geradora do conjunto de aproximação de Pareto é 

selecionada para criação de novas árvores geradoras, como na fase 2, exceto que na última 

condição o item j  i é removido nesta fase. Todas as árvores geradoras que foram criadas na 
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fase anterior e aquelas que estão sendo criadas nesta fase são selecionadas. Além disso, para 

cada árvore geradora que é selecionada, cada uma de suas arestas não-características é trocada 

criando outras árvores geradoras válidas e não-dominadas possíveis. EPDA satisfaz uma 

estratégia de primeira inspiração. Novas árvores geradoras no conjunto de aproximação de 

Pareto são tratadas após todas as árvores geradoras antigas serem verificadas.  
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4 Experimentos Computacionais 

 

Neste capítulo, relatam-se os experimentos computacionais dos algoritmos exatos 

existentes na literatura para resolver o problema da AGMO e é comparado o desempenho de 

cada um.  

Inicialmente é apresentada a plataforma de desenvolvimento dos algoritmos e a 

linguagem de programação utilizada, isto é, os algoritmos foram implementados em C++, os 

experimentos executados em um computador HP Z400, com processador Intel Xeon 

QuadCore W3520 de 2.8 GHz, 8Gb de RAM, Scientific Linux 5.5 na versão 64 bits e o 

compilador utilizado é o GNU g++. 

Em seguida são apresentados os conjuntos de instâncias utilizadas para os testes, bem 

como a metodologia para comparação empregada e os parâmetros adotados para os 

algoritmos. Finalmente, são divulgados os experimentos e seus resultados. 

 

4.1 Instâncias 

 

Os experimentos computacionais relatados neste capítulo consideraram dois bancos de 

instâncias. O primeiro banco gerado (BIG1) foi formado por instâncias construídas com o 

método proposto por Knowles (2002), como grafos completos com 2 objetivos. A correção de 

Chen et al. (2007) para o método de geração do Knowles foi considerada. No entanto, as 

instâncias geradas tiveram que ser convertidas para valores inteiros pelo fato do algoritmo de 

Sourd e Spanjaard (2008) trabalhar com valores inteiros. Por este motivo, os valores dos 

objetivos obtidos pelo gerador são multiplicados por um fator de conversão 100 para torná-los 

inteiros. 

O BIG1 é dividido em três grupos, cada um contendo 57 instâncias, sendo dividido em 

8 subgrupos contendo 3 instâncias com a mesma quantidade de vértices. O número de vértices 

varia de 5 a 22, como mostra a Tabela 4.1. Cada grupo é composto por instâncias 

pertencentes, respectivamente, às classes concave (conc), correlated (corr) e anti-correlated 

(anticorr). As classes correlated e anticorrelated são assim denominadas haja vista a relação 

de correlação estabelecida entre os pesos de cada aresta pelo gerador do Knowles (2002). Para 

se obter instâncias correlated ou anticorrelated, a princípio, obtém-se o primeiro peso de cada 

aresta a partir de uma distribuição uniforme. O segundo peso obtido é positivamente ou 
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negativamente correlacionado ao primeiro em função de um fator de correlação β, passado 

por parâmetro para o gerador. As instâncias concave são assim denominadas em função da 

característica da fronteira de Pareto da instância gerada. Instâncias concave têm como 

característica a existência de uma larga região côncava em suas fronteiras de Pareto 

(KNOWLES, 2002). Para gerar as instâncias concave, primeiramente, definem-se os pesos de 

algumas arestas especiais, com base em dois parâmetros, ζ e η (KNOWLES, 2002). Os pesos 

das outras arestas do grafo são obtidos a partir de uma distribuição uniforme de valores entre ζ 

e η. A Tabela 4.1 mostra os parâmetros utilizados para criar o conjunto de instâncias em 

BIG1.  

 

Tabela 4.1 – Parâmetros para geração de instâncias em BIG1. 

Instâncias 
Conc Corr Anticorr 

  β β 

5.1 0,15 0,25 0,2 -0,2 

5.2 0,2 0,3 0,5 -0,5 

5.3 0,22 0,4 0,85 -0,85 

7.1 0,1 0,25 0,2 -0,2 

7.2 0,14 0,33 0,5 -0,5 

7.3 0,2 0,3 0,85 -0,85 

10.1 0,06 0,15 0,2 -0,2 

10.2 0,13 0,2 0,5 -0,5 

10.3 0,16 0,27 0,85 -0,85 

12.1 0,06 0,15 0,2 -0,2 

12.2 0,08 0,2 0,5 -0,5 

12.3 0,12 0,25 0,85 -0,85 

15.1 0,05 0,12 0,2 -0,2 

15.2 0,08 0,23 0,5 -0,5 

15.3 0,12 0,2 0,85 -0,85 

17.1 0,04 0,12 0,2 -0,2 

17.2 0,06 0,25 0,5 -0,5 

17.3 0,09 0,2 0,85 -0,85 

20.1 0,025 0,1 0,2 -0,2 

20.2 0,05 0,15 0,5 -0,5 

20.3 0,1 0,27 0,85 -0,85 

22.1 0,02 0,15 0,2 -0,2 

22.2 0,045 0,25 0,5 -0,5 

22.3 0,08 0,2 0,85 -0,85 

25.1 0,02 0,1 0,2 -0,2 

25.2 0,09 0,25 0,5 -0,5 

25.3 0,17 0,4 0,85 -0,85 

27.1 0,025 0,12 0,2 -0,2 

27.2 0,04 0,19 0,5 -0,5 

27.3 0,09 0,25 0,85 -0,85 

30.1 0,017 0,09 0,2 -0,2 

30.2 0,03 0,18 0,5 -0,5 

30.3 0,12 0,27 0,85 -0,85 

33.1 0,022 0,09 0,2 -0,2 



61 

 

(cont.) 

Instâncias 
Conc Corr Anticorr 

  β Β 

33.2 0,03 0,14 0,5 -0,5 

33.3 0,04 0,35 0,85 -0,85 

35.1 0,02 0,18 0,2 -0,2 

35.2 0,028 0,15 0,5 -0,5 

35.3 0,05 0,27 0,85 -0,85 

38.1 0,008 0,18 0,2 -0,2 

38.2 0,026 0,28 0,5 -0,5 

38.3 0,03 0,35 0,85 -0,85 

40.1 0,01 0,1 0,2 -0,2 

40.2 0,025 0,15 0,5 -0,5 

40.3 0,05 0,27 0,85 -0,85 

42.1 0,015 0,2 0,2 -0,2 

42.2 0,022 0,15 0,5 -0,5 

42.3 0,08 0,26 0,85 -0,85 

45.1 0,01 0,1 0,2 -0,2 

45.2 0,018 0,2 0,5 -0,5 

45.3 0,03 0,3 0,85 -0,85 

48.1 0,014 0,09 0,2 -0,2 

48.2 0,02 0,15 0,5 -0,5 

48.3 0,05 0,25 0,85 -0,85 

50.1 0,01 0,15 0,2 -0,2 

50.2 0,03 0,3 0,5 -0,5 

50.3 0,1 0,5 0,85 -0,85 

 

O segundo banco de instâncias (BIG2) foi proposto por Arroyo et al. (2008) e contém 

15 instâncias dividida em três classes. Cada classe contém 5 grafos completos com n = 20, 30 

e 50 vértices e 2 objetivos. Segundo Arroyo et al. (2008), essas instâncias foram geradas com 

custo das arestas uniformemente distribuídas no intervalo [30,200] e [20,100]. Essas 

instâncias foram gentilmente cedidas pelos autores. 

As experimentações em problemas da árvore geradora Choquet-ótima foram 

realizadas usando uma função não-utilidade convexa 2)( xxw  , um tipo de capacidade 

côncava estritamente crescente, definida por 


Ai ipAv )( para todo A  N onde 'ip s são 

coeficientes estritamente positivos cuja soma é igual a um e os coeficientes *  calculados no 

algoritmo de entropia máxima. Esses parâmetros são os mesmos utilizados pelos autores 

Galand et al. (2009).  
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4.2 Metodologia de Comparação 

 

A metodologia adotada foi experimental e iniciou com a implementação dos 

algoritmos utilizando a linguagem de programação C++, exceto o algoritmo de Sourd e 

Spanjaard (2008), cujo código fonte do algoritmo foi obtido junto aos autores, implementado 

em C#. Os algoritmos foram caracterizados de forma teórica de acordo com a quantidade de 

objetivos que os algoritmos podem otimizar, os métodos de resolução propostos para o 

problema da AGMO e o tipo de problema, levando em consideração as soluções obtidas pelos 

algoritmos (fronteira de Pareto ou apenas uma solução de compromisso).  

Em seguida, os algoritmos foram executados em uma só máquina, observados e 

comparados os resultados de tempo de execução despendido de cada algoritmo para as 

instâncias propostas. Para análise dos resultados foi utilizada a estatística descritiva para 

apresentação dos dados em tabelas e gráficos, além de medidas de tendência central e 

variabilidade, tais como média, mediana, variância e desvio padrão.  

Os algoritmos foram separados em dois grupos: os algoritmos do primeiro grupo são 

os que encontram toda fronteira de Pareto, RA (Ramos et al. (1998)), SS (Sourd e Spanjaard 

(2008)) e SR (Steiner e Radzik (2008)); e o segundo grupo é composto por aqueles que 

encontram apenas uma solução de compromisso obedecendo a uma condição de preferência, 

K1 (Kruskal_Like de Perny e Spanjaard (2003) com relação de preferência a ordenação 

lexicográfica), K2 (Kruskal_Like de Perny e Spanjaard (2003) com relação de preferência a 

dominância de Pareto), K3 (Kruskal_Like de Perny e Spanjaard (2003) com relação de 

preferência a ponderação dos objetivos), PR (Prim_Like de Perny e Spanjaard (2003) com 

relação de preferência a dominância de Pareto), GR (abordagem ranking de Galand et al. 

(2009)) e GC (branch-and-bound com integral de Choquet de Galand et al. (2009)).  

Os resultados obtidos foram analisados em função do tempo de execução para cada 

instância utilizada. Além disso, foram calculadas as médias de tempo despendido pelos 

algoritmos de SS e SR para cada subgrupo de instâncias com a mesma quantidade de nós do 

banco de instâncias BIG1, no intervalo de 25 a 50 nós, isto é, cada subgrupo (anticorrelated, 

correlated e concave) possui 3 instâncias com mesma quantidade de vértices e os tempos 

variam de instância para instância, por isso foram calculadas as médias de tempo despendido.  

A complexidade de tempo do algoritmo de Ramos et al. (1998), no pior caso, é da 

ordem de n
n-2

 e consequentemente o tempo de execução cresce exponencialmente com o 

tamanho da instância. Devido a este fato, o algoritmo não conseguiu terminar para instâncias 
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concave e correlated acima de 22 nós, e acima de 15 nós para instâncias anticorrelated. 

Portanto, o algoritmo de Ramos et al. (1998) foi executado com tempo limitado de 10 horas, 

sendo observada a quantidade de soluções obtidas nos intervalos de tempo de 2 em 2 horas, 

por 5 vezes, para as instâncias concave e correlated maiores que 22 nós e instâncias 

anticorrelated acima de 15 nós para verificar a possibilidade de obtenção de resultados em 

termos percentuais. 

 

4.3 Comparação entre os tempos computacionais 

 

Inicialmente, foram comparados os tempos de execução obtidos pelos algoritmos que 

pertencem à classe dos algoritmos que encontram todas as soluções eficientes formando a 

fronteira de Pareto. A Tabela 4.2 exibe os tempos computacionais despendidos por essa classe 

de algoritmos para o grupo de instâncias BIG1 com número de vértices entre 5 e 22.  

Tabela 4.2 – Tempo despendido, em segundos, pelos algoritmos com instâncias BIG1. 

Instâncias 
RA SS SR 

Conc Corr Anticorr Conc Corr Anticorr Conc Corr Anticorr 

5.1 0,001 0,001 0,001 0,14 0,14 0,14 0,001 0,001 0,001 

5.2 0,001 0,001 0,001 0,14 0,14 0,156 0,001 0,001 0,001 

5.3 0,001 0,001 0,001 0,251 0,14 0,172 0,001 0,001 0,001 

7.1 0,001 0,001 0,001 0,172 0,14 0,156 0,001 0,001 0,001 

7.2 0,001 0,001 0,012 0,156 0,14 0,156 0,001 0,001 0,006 

7.3 0,001 0,001 0,051 0,14 0,14 0,156 0,001 0,001 0,026 

10.1 0,031 0,012 0,061 0,156 0,156 0,156 0,003 0,002 0,012 

10.2 0,001 0,001 1,221 0,156 0,14 0,156 0,012 0,006 0,123 

10.3 0,021 0,001 302,051 0,172 0,14 0,218 0,068 0,012 0,315 

12.1 0,171 0,541 1,561 0,156 0,172 0,172 0,059 0,085 0,123 

12.2 0,121 0,021 824,812 0,156 0,14 0,187 0,054 0,012 1,104 

12.3 0,171 0,001 302327 0,172 0,14 0,296 0,059 0,01 3,56 

15.1 125,09 1,661 5853,32 0,14 0,172 0,203 0,176 0,126 2,125 

15.2 7,312 0,091 NT 0,156 0,156 0,251 0,068 0,013 4,571 

15.3 31,313 0,001 NT 0,172 0,14 0,546 0,156 0,007 5,436 

17.1 357,39 9,891 NT 0,156 0,172 0,234 0,385 0,087 4,345 

17.2 1900,9 0,621 NT 0,187 0,172 0,484 1,217 0,056 4,878 

17.3 60,961 0,001 NT 0,156 0,14 0,733 0,228 0,01 6,435 

20.1 1710,1 157,5 NT 0,156 0,172 0,328 2,053 0,128 3,086 

20.2 1140,5 7,081 NT 0,172 0,172 0,53 2,012 0,087 5,436 

20.3 79419 1,681 NT 0,172 0,14 1,139 7,598 0,016 9,312 

22.1 46742 10928 NT 0,156 0,187 0,296 4,489 2,321 4,231 

22.2 8699,3 79,32 NT 0,172 0,172 0,749 2,876 0,232 6,543 

22.3 1140,5 0,301 NT 0,172 0,14 1,731 2,012 0,189 13,543 
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Os tempos apresentados são dados em segundos para uma execução de cada 

algoritmo. Em instâncias pequenas contendo de 5 a 12 vértices, os algoritmos SR e RA 

obtiveram tempo de resposta melhor que o algoritmo SS, exceto para as instâncias 

anticorrelated que a partir da instância 12.2 o algoritmo SS obteve melhores resultados. Para 

as instâncias com número de vértices acima de 12, houve uma variação muito grande em 

relação ao tempo obtido pelo algoritmo RA, o tempo aumentou exponencialmente para as 

instâncias concave e correlated. Além disso, para as instâncias anticorrelated o algoritmo RA 

não terminou (NT) no tempo limite. Por outro lado, o algoritmo SS, obteve um desempenho 

melhor que os algoritmos RA e SR nas instâncias concave com número de vértices superiores 

a 15, mantendo um tempo quase estável inferior a 2 segundos e o algoritmo SR obteve 

melhores resultados nas instâncias correlated com número de vértices variando de 15 a 20.As 

medidas de tendência central e medidas de dispersão ou variabilidade (ver tabela 4.3) foram 

calculadas com base nos resultados dos algoritmos RA, SS e SR para as instâncias 

anticorrelated, correlated e concave com número de vértices variando entre 5 e 22. Os 

cálculos foram efetuados com a ajuda do software Excel 2007. 

 

Tabela 4.3 – Medidas de tendência central e medidas de dispersão e variabilidade calculadas 

com os resultados obtidos dos algoritmos RA, SS e SR. 

Algoritmo RA SS SR 

instâncias anticorr corr conc anticorr corr conc anticorr corr conc 

Média 23793,07 466,10 5888,93 0,389 0,152 0,164 3,134 0,135 0,976 

Mediana 0,061 0,016 3,74 0,226 0,14 0,156 2,605 0,012 0,068 

Moda 0,001 0,001 0,001 0,156 0,14 0,14 0,001 0,001 0,001 

Contagem 13 24 24 24 24 24 24 24 24 

Soma 309309,94 11186,48 141334,4 9,34 3,663 3,934 75,214 3,234 23,431 

Mínimo 0,001 0,001 0,001 0,14 0,14 0,14 0,001 0,001 0,001 

Máximo 302326,85 10927,72 79418,60 1,73 0,187 0,187 13,543 2,321 7,598 

Intervalo 302326,85 10927,72 79418,60 1,59 0,047 0,047 13,542 2,32 7,597 

Variância 

da amostra 
7006426979 4966621 336730188 0,138 0,0002 0,0005 11,969 0,211 3,221 

Desvio 

padrão 
83704,40 2228,59 18350,21 0,372 0,016 0,022 3,459 0,459 1,795 

Erro 

padrão 
23215,42 454,91 3745,72 0,076 0,003 0,004 2,443 0,706 0,366 

 

Os resultados das medidas de tendência central observados (Tabela 4.3) mostram que 

o algoritmo SS possui as melhores médias de tempo para as instâncias anticorrelated e 

concave, sendo a melhor média de tempo da instância correlated apresentada pelo algoritmo 

SR.  No caso da mediana os melhores valores apresentados são do algoritmo SR para as 
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instâncias correlated e concave, porém o algoritmo SR obteve pior resultado que o algoritmo 

SS para instâncias anticorrelated.  Apesar do algoritmo RA ter obtido menor valor mediano, 

não foi considerado o melhor porque só foi calculado com base em 13 dados obtidos na 

amostra, enquanto o valor da contagem dos outros foi 24. A moda mostrou que os algoritmos 

RA e SR tiveram o menor valor repetido de tempo para todas 0,001 para todos os tipos de 

instâncias. A mediana dos tempos obtidos pelos algoritmos nas instâncias BIG1 é mostrada 

através do gráfico boxplot no Anexo C. 

No entanto, as medidas de dispersão e variabilidade provaram que o algoritmo SS tem 

melhor desempenho que os algoritmos RA e SR nos três tipos de instâncias, por obter 

menores valores em torno das médias aritméticas, provando que houve pouca variação de 

tempo obtido pelo algoritmo SS. Isto pode ser visto a partir do intervalo de tempo obtido 

pelos valores de máximos e mínimos, variância, desvio padrão e erro padrão. 

A Tabela 4.4 mostra os tempos computacionais obtidos pelos algoritmos RA, SS e SR 

executados com o banco de instâncias BIG2, com número de vértices 20, 30 e 50. Para as 

instâncias BIG2, o algoritmo de RA só conseguiu rodar para instâncias com 20 nós e o tempo 

despendido em segundos para cada instância foi bem superior ao valor encontrado pelos 

algoritmos SS e SR. Além disso, o algoritmo SR teve desempenho pior que o SS em todas as 

instâncias.  O algoritmo de RA obteve o menor valor de tempo aproximadamente 515,6 

segundos enquanto que o algoritmo de SS rodou todas as 15 instâncias num tempo total de 9,2 

segundos. 

Tabela 4.4 – Tempos despendidos, em segundos, pelos algoritmos com instâncias BIG2. 

Instâncias RA SS SR 

20.1 10.449,301 0,203 6,592 

20.2 206.794,001 0,218 15,396 

20.3 515,581 0,187 1,983 

20.4 59.454,001 0,234 9,235 

20.5 1.386,372 0,172 3,735 

30.1 NT 0,296 9,125 

30.2 NT 0,296 10,345 

30.3 NT 0,296 9,125 

30.4 NT 0,421 18,321 

30.5 NT 0,312 17,567 

50.1 NT 1,092 43,458 

50.2 NT 1,404 65,423 

50.3 NT 1,186 49,302 

50.4 NT 1,264 54,983 

50.5 NT 1,607 87,432 
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Para as instâncias com tamanhos de 25 a 50 vértices do banco de instâncias BIG1 

foram executados os algoritmos SS e SR e os resultados de tempo despendidos na execução 

são mostrados na Tabela 4.5 a seguir. O algoritmo de RA, não conseguiu concluir os 

resultados para instâncias do BIG1 com número de vértices superior a 22. 

 

Tabela 4.5 – Tempos despendidos, em segundos, pelos algoritmos SS e SR para instâncias 

(Concave, Correlated e Anticorrelated) do BIG1, a partir de 25 vértices. 

Intâncias 
SS RS 

Conc Corr Anticorr Conc Corr Anticorr 

25.1 0,156 0,218 0,296 2,346 4,987 4,256 

25.2 0,187 0,172 0,952 4,986 3,816 6,818 

25.3 0,203 0,140 2,558 6,235 5,604 12,314 

27.1 0,156 0,265 0,655 3,235 4,387 5,922 

27.2 0,172 0,187 1,669 5,214 6,124 8,234 

27.3 0,187 0,172 2,854 7,816 8,201 15,743 

30.1 0,156 0,250 0,796 3,564 4,560 8,872 

30.2 0,187 0,203 2,621 6,894 8,598 24,895 

30.3 0,218 0,156 4,867 9,204 15,873 28,498 

33.1 0,156 0,296 1,201 5,712 9,435 25,560 

33.2 0,172 0,218 4,415 7,450 8,312 40,398 

33.3 0,234 0,156 7,410 10,239 12,314 60,487 

35.1 0,187 0,374 1,279 8,083 9,873 28,954 

35.2 0,172 0,234 5,070 7,923 8,356 53,789 

35.3 0,234 0,156 8,658 10,234 10,245 75,920 

38.1 0,218 0,296 1,435 8,564 9,675 29,342 

38.2 0,265 0,281 4,711 10,203 8,982 54,203 

38.3 0,312 0,156 9,890 12,432 7,823 83,402 

40.1 0,172 0,343 1,669 6,425 9,865 33,369 

40.2 0,187 0,265 6,536 9,321 8,982 62,802 

40.3 0,234 0,156 11,482 13,412 10,234 96,213 

42.1 0,265 0,421 1,919 8,954 11,345 35,306 

42.2 0,187 0,328 7,192 8,083 8,504 65,902 

42.3 0,250 0,172 13,369 9,653 9,430 98,345 

45.1 0,187 0,484 3,385 9,034 11,894 33,089 

45.2 0,234 0,328 6,770 10,312 12,008 64,590 

45.3 0,328 0,172 17,144 12,504 9,873 103,208 

48.1 0,187 0,530 3,292 9,034 11,902 48,126 

48.2 0,218 0,328 10,124 11,450 9,239 98,982 

48.3 0,312 0,187 21,434 13,748 10,234 148,402 

50.1 0,250 0,796 3,962 12,903 15,083 47,398 

50.2 0,359 0,296 11,794 13,854 9,564 103,094 

50.3 0,577 0,203 24,149 15,456 8,893 156,708 
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Observou-se que a variação de tempo é de 0,156 a 24,149 segundos para o algoritmo 

SS, sendo os maiores tempos obtidos para instâncias anticorrelated, enquanto que a variação 

de tempo para 2,346 a 156,708 segundos para o algoritmo RS. 

O algoritmo RA foi executado com tempo limitado de 2 em 2 horas por 5 vezes  para 

cada instância do banco BIG1 que não conseguiu terminar e registrados os resultados do 

primeiro e último intervalo de tempo. A Tabela 4.6. apresenta a quantidade de soluções 

encontradas pelo algoritmo RA para as instâncias anticorrelated, correlated e concave com 

tempo limitade de 2 e 10 horas e a quantidade de soluções totais encontradas pelo algoritmo 

SS (entre parênteses) para comparação. 

O algoritmo RA só conseguiu obter as soluções eficientes suportadas (aquelas que 

são obtidas na primeira fase do algoritmo) no tempo limitado de 2 horas para as instâncias 

anticorrelated, exceto para instância 27.3, o algoritmo conseguiu encontrar algumas soluções 

eficientes não-suportadas.em tempo limitado de 10 horas. No caso das instâncias correlated  

22.2, 22.3, 25.2, 25.3, 33.3, 35.3 e concave 22.2 o algoritmo conseguiu encontrar 100% das 

soluções no intervalo de tempo de 2 h. Além disso, no intervalo de 10 horas,  o algoritmo RA 

conseguiu encontrar 100% das soluções das intâncias correlated 22.1, concave 22.3 e 98,2% 

das soluções da instância concave 22.1, faltando apenas encontrar uma solução.  

Tabela 4.6 – Resultados obtidos pelo algoritmo RA em tempo limitado em instâncias (Concave, 

Correlated e Anticorrelated) do BIG1, a partir de 22 vértices. 

Tipo de 

instâncias 
Anticorrelated Correlated Concave 

Solução / 

Tempo 
2 h 10 h 2 h 10 h 2 h 10 h 

22.1 37 (253) 37 (253) 72 (91) 91 (91) 35 (55) 54 (55) 

22.2 55 (591) 55 (591) 57 (57) 57 (57) 88 (88) 88 (88) 

22.3 63 (1202) 63 (1202) 6 (6) 6 (6) 37 (58) 58 (58) 

25.1 39 (245) 39 (245) 36 (163) 69 (163) 16 (46) 17 (46) 

25.2 61 (735) 61 (735) 64 (64) 64 (64) 35 (93) 35 (93) 

25.3 66 (1623) 66 (1623) 9 (9) 9 (9) 35 (135) 41 (135) 

27.1 58 (440) 58 (440) 38 (238) 38 (238) 23 (51) 23 (51) 

27.2 68 (849) 68 (849) 49 (101) 101 (101) 24 (60) 24 (60) 

27.3 73 (1766) 82 (1766) 19 (19) 19 (19) 30 (108) 34 (108) 

30.1 58 (428) 58 (428) 35 (179) 35 (179) 15 (38) 17 (38) 

30.2 69 (1186) 69 (1186) 31 (91) 86 (91) 29 (86) 29 (86) 

30.3 76 (2096) 76 (2096) 25 (25) 25 (25) 28 (116) 29 (116) 

33.1 72 (595) 72 (595) 41 (212) 41 (212) 17 (52) 18 (52) 

33.2 87 (1262) 87 (1262) 33 (139) 33 (139) 26 (68) 26 (68) 

33.3 79 (2321) 79 (2321) 17 (17) 17 (17) 39 (135) 40 (135) 

35.1 88 (688) 88 (688) 48 (261) 48 (261) 33 (101) 33 (101) 

35.2 86 (1418) 86 (1418) 26 (120) 26 (120) 31 (68) 31 (68) 
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Cont. 
      

Tipo de 

instâncias 
Anticorrelated Correlated Concave 

Solução / 

Tempo 
2 h 10 h 2 h 10 h 2 h 10 h 

35.3 88 (2413) 88 (2413) 19 (19) 19 (19) 41 (134) 41 (134) 

38.1 87 (721) 87 (721) 44 (205) 44 (205) 33 (108) 33 (108) 

38.2 96 (1583) 96 (1583) 36 (175) 36 (175) 45 (151) 45 (151) 

38.3 98 (2784) 98 (2784) 12 (42) 12 (42) 63 (225) 63 (225) 

40.1 96 (762) 96 (762) 52 (270) 52 (270) 18 (59) 18 (59) 

40.2 102 (1649) 102 (1649) 38 (135) 38 (135) 21 (80) 21 (80) 

40.3 99 (2913) 99 (2913) 14 (49) 14 (49) 40 (141) 40 (141) 

42.1 109 (889) 109 (889) 55 (274) 55 (274) 40 (145) 40 (145) 

42.2 124 (1825) 124 (1825) 44 (200) 44 (200) 26 (102) 26 (102) 

42.3 100 (3085) 100 (3085) 15 (45) 15 (45) 33 (131) 33 (131) 

45.1 101 (952) 101 (952) 60 (304) 60 (304) 22 (78) 22 (78) 

45.2 128 (1870) 128 (1870) 39 (192) 39 (192) 35 (143) 35 (143) 

45.3 119 (3386) 119 (3386) 17 (41) 17 (41) 56 (193) 56 (193) 

48.1 123 (1100) 123 (1100) 61 (345) 61 (345) 13 (46) 13 (46) 

48.2 147 (2133) 147 (2133) 44 (195) 44 (195) 27 (102) 27 (102) 

48.3 118 (3698) 118 (3698) 19 (48) 19 (48) 47 (155) 47 (155) 

50.1 135 (1143) 135 (1143) 67 (386) 67 (386) 35 (134) 35 (134) 

50.2 132 (2314) 132 (2314) 36 (133) 36 (133) 58 (194) 58 (194) 

50.3 122 (3802) 122 (3802) 16 (55) 16 (55) 72 (343) 72 (343) 

Nota: Os valores entre parênteses representam as quantidades totais de soluções eficientes. 

 

O segundo grupo de algoritmos (K1, K2, K3, PR, GR e GC) foi desenvolvido com 

objetivo de encontrar apenas uma solução eficiente de acordo com uma relação de preferência 

e os resultados da média de tempo de execução, em segundos, são apresentados na Tabela 4.7. 

Os algoritmos foram executados uma vez para cada instância do grupo de instâncias BIG1 e 

apresentaram o mesmo tempo de execução para encontrar a solução preferida para as 

instâncias de mesmo tamanho, ou seja, não houve variação entre os tempos de execução para 

encontrar a solução de preferência pelos algoritmos para cada tipo de instância com mesma 

quantidade de vértices. 

Os resultados obtidos pelos algoritmos Kruskal_Like (K1, K2, K3) e Prim_Like (PR) 

apresentaram uma variação de tempo muito pequena para todos os tipos de instâncias, como 

se pode constatar na Tabela 4.7, e foi provado através das medidas de variabilidade, por 

exemplo, o valor obtido da variância das amostras para esses algoritmos é tão insignificante 

que tende a zero.  Entretanto, o algoritmo PR obteve melhor tempo médio, 0,003 segundos, 

em relação aos demais. 



Tabela 4.7 – Tempo médio despendido, em segundos, pelos algoritmos K1, K2, K3, PR, GR e GC com instâncias BIG1. 

Instâncias 
K1 K2 K3 PR GR GC 

Conc Corr Anticorr Conc Corr Anticorr Conc Corr Anticorr Conc Corr Anticorr Conc Corr Anticorr Conc Corr Anticorr 

5 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 0,001 0,001 0,001 

7 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,008 0,004 0,004 0,006 

10 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,003 0,003 0,013 0,009 0,008 0,01 

12 0,001 0,002 0,004 0,001 0,002 0,005 0,001 0,001 0,004 0,001 0,001 0,001 0,005 0,005 0,054 0,011 0,011 0,018 

15 0,001 0,002 0,005 0,002 0,002 0,005 0,001 0,001 0,006 0,001 0,001 0,002 0,009 0,008 0,098 0,048 0,036 0,098 

17 0,001 0,003 0,004 0,002 0,003 0,006 0,002 0,001 0,006 0,001 0,001 0,003 0,036 0,009 0,112 0,498 0,316 0,526 

20 0,001 0,003 0,005 0,003 0,003 0,006 0,002 0,002 0,006 0,001 0,001 0,002 0,092 0,012 0,216 1,124 0,948 2,164 

22 0,002 0,003 0,005 0,003 0,003 0,007 0,002 0,006 0,006 0,001 0,001 0,002 0,124 0,018 0,428 2,256 1,874 3,804 

25 0,002 0,005 0,006 0,003 0,005 0,007 0,004 0,006 0,005 0,002 0,002 0,003 0,256 0,024 0,756 4,686 3,814 8,609 

27 0,003 0,006 0,004 0,005 0,006 0,008 0,004 0,007 0,007 0,002 0,001 0,003 0,498 0,056 0,948 8,068 6,536 12,678 

30 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,008 0,006 0,007 0,006 0,002 0,002 0,003 0,648 0,084 1,462 14,201 10,216 20,721 

33 0,006 0,006 0,007 0,007 0,006 0,008 0,006 0,007 0,007 0,002 0,002 0,004 1,226 0,115 1,876 18,402 16,024 48,402 

35 0,008 0,007 0,006 0,007 0,007 0,008 0,007 0,008 0,007 0,004 0,003 0,004 1,984 0,196 2,864 24,514 18,568 112,146 

38 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,008 0,007 0,009 0,007 0,004 0,003 0,004 2,689 0,296 2,864 45,224 28,248 249,224 

40 0,007 0,006 0,007 0,006 0,006 0,009 0,007 0,006 0,007 0,004 0,003 0,004 3,874 0,584 4,564 64,438 46,894 368,846 

42 0,007 0,008 0,008 0,007 0,008 0,009 0,009 0,009 0,008 0,004 0,004 0,004 5,204 0,946 6,347 129,01 89,306 NT 

45 0,007 0,007 0,008 0,006 0,007 0,009 0,008 0,008 0,009 0,005 0,005 0,005 6,76 1,876 7,836 312,08 142,843 NT 

48 0,006 0,007 0,008 0,008 0,007 0,008 0,009 0,008 0,009 0,006 0,005 0,005 NT NT NT NT NT NT 

50 0,007 0,007 0,008 0,008 0,007 0,009 0,008 0,009 0,009 0,006 0,006 0,006 NT NT NT NT NT NT 

Nota: NT significa que o algoritmo não terminou de executar para as instâncias com determinadas quantidades de vértices.



O algoritmo GR conseguiu encontrar uma solução ótima em instâncias com 45 nós 

rapidamente, porém, quando o tamanho da instância cresce, o espaço de memória utilizado 

pela abordagem ranking também aumenta rapidamente, e por isso o algoritmo não conseguiu 

encontrar a solução de compromisso para as intâncias concave, correlated e anticorrelated 

acima de 45 nós.  

  

Tabela 4.8 – Medidas de tendência central e medidas de dispersão e variabilidade calculadas 

com os resultados obtidos dos algoritmos. 

Algoritmo K1 K2 K3 PR GR GC 

Média 0,005 0,005 0,005 0,003 1,392 37,091 

Mediana 0,006 0,006 0,006 0,002 0,124 3,814 

Moda 0,007 0,007 0,001 0,001 0,005 0,001 

Contagem 171 171 171 171 153 147 

Soma 0,798 0,894 0,891 0,453 174,291 1817,474 

Mínimo 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Máximo 0,008 0,009 0,009 0,006 7,836 368,846 

Intervalo 0,007 0,008 0,008 0,005 7,835 368,845 

Variância 

da amostra 
0 0 0 0 1,247 2054,554 

Desvio 

padrão 
0,001 0,001 0,002 0,001 1,117 45,327 

Erro 

padrão 
0 0 0 0 0,09 3,751 

 

No caso do algoritmo GC, pode-se ver que o tempo de execução para encontrar a 

solução ótima é bem superior ao tempo obtido por GC, entretanto, ele conseguiu obter a 

solução ótima para instâncias concave e correlated até 45 nós e instâncias anticorrelated até 

40 nós. Observando as medidas de tendência central e variabilidade calculadas para esses dois 

algoritmos, na Tabela 4.8, pode-se constatar que o algoritmo GR obteve melhor desempenho 

com tempo médio igual 1,39 segundos contra o tempo médio de 37,09 do algoritmo GC. 

Além disso, a mediana do algoritmo GR é 0,124 segundos, significando que os primeiros 50% 

das instâncias obtiveram tempo menor ou igual a 0,124 segundos, enquanto a mediana de GC 

é 3,81 segundos. As medidas de dispersão ou variabilidade do algoritmo GC também 

apresentaram resultados bem superiores aos resultados obtidos pelo algoritmo GR. 
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5 Considerações finais 

 

Este trabalho propôs a sistematização de uma análise experimental dos algoritmos 

exatos desenvolvidos para o problema da Árvore Geradora Multiobjetivo. Os três algoritmos 

desenvolvidos que obtém a fronteira de Pareto apresentam uma diferença de tempo bastante 

considerável em relação às instâncias anticorrelated.  

O tempo computacional despendido pelo algoritmo de Sourd e Spanjaard (2008) é 

muito menor quando comparado aos algoritmos de Ramos et al. (1998) e de Steiner e Radzik 

(2008), o algoritmo de Ramos et al. (1998) apresenta melhores resultados de tempo para 

instâncias pequenas até 12 nós.  

O  algoritmo de Ramos et al. (1998) possui complexidade de tempo com crescimento 

exponencial em relação ao tamanho da instância. No pior caso, como grafo completo com 

uma instância com n nós, a complexidade de tempo pode chegar a ordem de n
n-2

. De acordo 

com os experimentos, o algoritmo só conseguiu resultados até no máximo 22 nós para 

instâncias concave e correlated, reduzindo para 15 nós em instâncias anticorrelated. No caso 

do segundo conjunto de instâncias, o citado algoritmo só conseguiu resultados para instâncias 

com 20 nós. Além disso, o algoritmo rodou com tempo limitado de 10 horas, porém a cada 2 

horas, foram guardados os resultados para comparação posterior. Observando os resultados 

encontrados, foi verificado que a partir de 22 nós o algoritmo não conseguiu encontrar 

nenhuma solução eficiente não-suportada. 

Já o algoritmo de Sourd e Spanjaard (2008), conseguiu rodar todas as instâncias em 

menos de duas horas e conseguiu resultados para as instâncias até 50 nós, que foi o número 

máximo de nós das instâncias executadas para todos os algoritmos. 

Além disso, os três algoritmos possuem semelhanças e diferenças quando comparado 

dois a dois, por exemplo os algoritmos de Ramos et al. (1998) e de Sourd e Spanjaard (2008), 

utilizaram estratégias branch-and-bound no método de resolução. No entanto o algoritmo de 

Ramos et al. (1998) possui apenas duas fases, e o de Sourd e Spanjaard é composto de  quatro 

fases sendo uma de preprocessamento. No caso dos algoritmos de Ramos et al. (1998) e de 

Steiner e Radzik (2008), os dois utilizam o método duas fases, de tal forma que a primeira 

fase é semelhante e a diferença está na segunda fase. O algoritmo de Steiner e Radzik (2008) 

utiliza o método K-best. 
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O segundo grupo de algoritmos foi composto por aqueles com objetivo de encontrar 

apenas uma solução ótima. O  algoritmo Kruskal_Like proposto por Perny e Spanjaard (2003) 

foi implementado com três versões, cada um com uma relação de preferência. A primeira 

versão, K1, escolheu as arestas de acordo com a ordenação lexicográfica, a segunda, K2, 

utilizou a relação de dominância para escolher as arestas não dominadas. O terceiro algoritmo, 

K3, utilizou a ponderação dos custos das arestas, transformou o problema em monobjetivo e 

encontrou a solução preferida usando a ordenação do peso em ordem crescente. No caso do 

algoritmo Prim_Like (PR), foi desenvolvido para trabalhar com a relação de dominância das 

arestas para encontrar a solução preferida. Por fim, os algoritmos ranking (GR) e branch-and-

bound com relação de preferência a integral de Choquet (GC) propostos por Galand et al. 

(2009) foram testados e comparados. Em relação às soluções ótimas obtidas por esses 

algoritmos, todos encontraram uma solução que faz parte da fronteira de Pareto, sendo que 

cada um obteve uma solução diferente atendendo à relação de preferência do tomador de 

decisão. 

A análise experimental feita neste trabalho possui uma comtribuição significativa para 

a literatura. Devido à complexidade de tempo dos algoritmos e a limitação do tempo para 

implementar, testar e comparar os resultados dos algoritmos, optou-se trabalhar a 

implementação dos algoritmos com apenas dois objetivos. Além disso, os algoritmos que 

encontram toda fronteira de Pareto foram propostos apenas para versão biobjetiva. O 

algoritmo de Sourd e Spanjaard (2008) foi disponibilizado pelos autores e foi implementado 

em C#. Como a linguagem possui elementos em sua biblioteca que não pertencem à C++, 

ficou difícil mudar a linguagem. No entanto, não houve problema de comparação de tempo 

com os outros algoritmos.  

Os algoritmos foram testados apenas com instâncias pequenas, com grafos completos 

com o número máximo de nós igual a 50, apesar de serem geradas instâncias com 100, 200, 

300  até 1000 nós. Além disso, só foram implementados os algoritmos propostos até 2009, 

ficando de fora o algoritmo de Davis-Moradkhan (2010), por não ter sido concluído em tempo 

limite, porém o desenvolvimento do último algoritmo citado está em andamento, faltando 

apenas a execução.  

Diante do exposto, são propostas algumas sugestões na próxima seção para serem 

desenvolvidos como trabalhos futuros. 
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5.1 Trabalhos Futuros 

 

Inicialmente, sugere-se uma complementação do estudo de análise apresentando a 

complexidade dos algoritmos abordados. Em seguida, a implementação e execução dos 

algoritmos,  utilizando a minimização de mais de 2 objetivos, além de otimizar o código dos 

algoritmos já testados, como por exemplo, a segunda fase do algoritmo de Ramos et al. 

(1998), desenvolvido de forma recursiva pode ser melhorada usando uma versão iterativa. O 

desenvolvimento e teste do algoritmo de Sourd e Spanjaard (2008) em liguagem C++. 

Além disso, outras experimentações podem ser feitas para obter mais informações 

sobre os algoritmos em questão, inclusive a utilização de outras ferramentas estatísticas para 

comparação dos algoritmos. Em relação aos algoritmos de Galand et al. (2009), pode-se 

utilizar outros parâmetros tais como, funções não utilidades convexas, capacidade côncava e  

coeficientes, para analisar o comportamento do algoritmo em relação à solução ótima 

encontrada e o desempenho do mesmo. Muitas pesquisas ainda podem surgir baseados no 

problema estudado neste trabalho e várias possibilidades de desenvolvimento de outros 

algoritmos, sejam exatos, híbridos ou heurísticos usando ideias de abordagens exatas. 
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ANEXO A – Definições e Axioma da independência 

Este texto foi retirado do artigo de Perny e Spanjaard (2003) 

 

Definição 1: De qualquer relação binária  em um conjunto E, as partes assimétrica e 

simétrica de  são respectivamente definidas em E por: 

 e, e’ E, (e   e’)  ((e  e’) e (e’  e)) 

 e, e’ E, (e ~ e’)  ((e  e’) e (e´  e)) 

Definição 2: Para qualquer relação  definida em um conjunto E, o conjunto de elementos 

maximais é definido por: 

M(E, )={e E |  e’  E, ~(e’ e)} 

Além disso, para qualquer X  E, o conjunto M(X, ) é denominado conjunto de 

elementos maximais em X. No entanto, M(X, ) não deve ser confundido com M(E, )  X. 

A relação  representa uma relação de preferência fraca e, portanto,   está associada a 

relação de preferência estrita. A proposição e  e’ significa que e é no mínimo tão boa quanto 

e’, enquanto que e   e’ significa que e é estritamente preferida a e’. Em tal contexto, para 

qualquer X  E, os elementos de M(X, ) são ditos ser -eficiente em X. 

 

Definição 3: A relação  definida em um conjunto T é dita ser: 

- reflexiva, se e E, e  e 

- completa se e, e’ E, e  e’ ou e’  e 

- antissimétrica se e, e’ E, ((e  e’) e (e’  e))  (e = e’) 

- transitiva se e, e’, e” E, ((e  e’) e (e’  e”))  (e  e”) 

- quase-transitiva se   é transitiva 

 

Definição 4:  

- Uma ordem parcial é uma relação binária reflexiva, antissimétrica e transitiva. 

- Uma ordem completa é uma relação binária reflexiva, antissimétrica, transitiva e completa. 
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Definição 5: Seja G = (V,  ) um grafo representando uma ordem parcial  . Chamamos aqui 

classificação topológica de G qualquer ordem completa estrita  ’ em V tal que  ’  . 

O axioma de independência é uma versão fraca da aditividade qualitativa de Finetti 

(1974, apud PERNY; SPANJAARD, 2003) e pode também ser visto como uma equivalência 

qualitativa da propriedade de monotonicidade.  

Axioma da Independência:  

),(,, EPCBA   tal que )(,)( CBCABABAC    

A condição de independência é naturalmente satisfeita em vários problemas clássicos. 

Observe os dois exemplos de relações de preferência usuais obviamente satisfazendo o 

axioma da independência. 

Exemplo 1: Supondo que v é uma avaliação em E, o axioma da independência assegura a 

relação de preferência aditiva numérica definida por: 

A  B  


BeAe
evev )()(  

Este exemplo mostra que, na estrutura clássica, escolhemos implicitamente uma relação de 

preferência que satisfaz o axioma de independência. Agora, no contexto de otimização 

multicritério onde a qualidade de cada elemento e  E é definido por vetores de avaliação 

))(),...,(( 1 evev q , temos o seguinte resultado: 

Exemplo 2: Em problemas multicritérios, o axioma da independência assegura as relações de 

preferência lexicográficas definidas como a seguir: 





Be

j

Ae

j

Be

k

Ae

k evevkjevevqkBA )()(,,)()(},,...,1{  

O mesmo resultado mantém-se para a relação de dominância. 

A importância do axioma da independência em problemas -ST é estabelecida pelo 

seguinte resultado que generaliza um resultado de Serafini (1996): 

Teorema 15: Se  é quase-transitiva e satisfaz o axioma da independência, para qualquer 

árvore geradora -eficiente T, então existe uma classificação topológica do grafo de 

preferência em E para o qual o algoritmo de Kruskal fornece T. 

O teorema acima está provado em Perny e Spanjaard (2003). 
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ANEXO B – Integral de Choquet 

Este texto foi retirado do artigo de Galand et al. (2009) 

 

Definição 1: Uma capacidade é uma função de conjuntos ]1,0[2: Nv  tal que 0)( v , 

1)( Nv e NBA 2,  , )()( BvAvBA  . 

Para algum subconjunto )(, AvNA representa a importância da coalizão A . A 

integral de Choquet de um vetor nNx  com respectiva capacidade v  é definida por: 

)(

1

)1()( )]()([)( i

n

i

iiv xXvXvxC 


  
(1) 

)(][ )(

1

)1()( i

n

i

ii Xvxx


  
(2) 

 onde (.) representa uma permutação em {1,...,n} tal que )()1()0( ...0 nxxx  , 

)}(),...,1(),{(},{ )()( niixxNjX iji  para ni   e  )1(nX . Note que )()1( in XX  , 

daí )()( )()1( in XvXv  para todo i .  A integral de Choquet generaliza a noção clássica da 

média com a seguinte interpretação baseada na equação (2): para um dado 

vetor ),...,( 1 nxxx  , o custo é maior ou igual a )1(x  em todos os critérios pertencentes a )1(X , o 

qual representa um peso de 1)( )1( Xv , então o custo é maior ou igual a )2(x  em todos os 

critérios pertencentes a )2(X  que representa um incremento )1()2( xx   com peso )( )2(Xv . 

Aplicar o mesmo de )2(x  para )3(x  em todos os critérios pertencentes a )3(X  cujos pesos são 

)( )2(Xv , e assim por diante... A integral total é obtida conseqüentemente pela agregação dos 

incrementos marginais )1()(  ii xx   ponderados por )( )(iXv . 

Na teoria da decisão, a integral de Choquet é usada freqüentemente em problemas de 

maximização sob a forma ))(),...,(( 1 nv xuxuC  onde u  é uma função utilitária definida como 

um ganho, a ser maximizado (GALAND et al., 2009).  No contexto de minimização, onde os 

custos substituem os ganhos, os critérios são reformulados usando uma função não utilitária 

para ser minimizada. Suponha que os custos são inteiros pertencentes a [1,M] onde M é um 

inteiro positivo, pode-se  usar uma função estritamente crescente  RMw ],0[: tal que 

)(xw  para representar a função não-utilitária de custo de x . O modelo Choquet Expected 

Disutility (CED) é definido da função w  e capacidade v  por: 
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))(),...,(()( 1 nv

w

v xwxwCx   (3) 

tomando w

v  não-decrescente, então existe sempre um vetor de custo x  minimizando 

)(xw

v no conjunto de Pareto .  

Chateauneuf e Tallon (2002) mostram que, dentro da teoria da utilidade esperada de 

Choquet, o axioma da “preferência por diversificação” obriga o tomador de decisão a escolher 

soluções de compromisso. Galand et al. (2009) reformulou o axioma e denominou de 

preferência por pontos interiores, como definido abaixo:  

Axioma da preferência por pontos interiores: A relação de preferência  definida no vetor 

de custo em nN  satisfaz a preferência por pontos interiores se, para qualquer nn Nxx ¹,..., , e 

para todo 0,...,1 p tal que 1
1 1  

p

i
  , tem-se: 

ip

i i

p xxxx  


1
]~...~²¹~[  pkxk ,...,1,   (4) 

onde ~ é a parte simétrica de  (relação de indiferença). 

Este axioma diz que qualquer vetor de custo compromisso obtido por uma combinação 

convexa de vetores de custos indiferentes p melhora esses vetores. Além disso, o axioma é 

equivalente a escolher uma capacidade convexa v  e uma utilidade côncava u , a convexidade 

e concavidade de uma capacidade são classicamente definidas a seguir: 

Definição 2: Uma capacidade v  é dita convexa (ou supermodular) quando 

)()()()( BvAvBAvBAv   para todo A,B N  e é dita côncava (ou submodular) 

quando )()()()( BvAvBAvBAv   para todo A,B N. 

Segundo Galand et al. (2009), no caso de minimização de custos é preciso usar o 

modelo CED com uma capacidade côncava v  e uma não-utilidade convexa w para exibir a 

preferência por pontos interiores. Além disso, para qualquer capacidade v , pode-se associar 

uma capacidade dual v   definida por )\(1)( ANvAv  para todo NA . Quando v  é 

côncava v  é convexa e vice-versa. Observe que v  sendo côncava tem-se 1)\()(  ANvAv , 

daí )()( AvAv  .  

Definição 3: O núcleo de uma capacidade v  é definida por: 

)}()()(:{)( AvAAvvcore    

onde  é o conjunto das capacidades aditivas em N2 . 

 



ANEXO C – Boxplots da mediana do tempo dos algoritmos RA, SS e SR 

 

(a) algoritmo RA com instâncias do BIG1 (b) algoritmo SS com instâncias do BIG1 (c) algoritmo SR com instâncias do BIG1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) algoritmos RA, SS e SR com instâncias concave  (e) algoritmos RA, SS e SR com instâncias correlated (f) algoritmos RA, SS e SR com instâncias anticorr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box Plot of RA grouped by  Inst
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Box Plot of SR grouped by  Inst
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Box Plot of Conc grouped by  Tipo
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Box Plot of Corr grouped by  Tipo
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Box Plot of Anticorr grouped by  Tipo
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(g) Bloxpot da mediana de tempo dos algoritmos K1, K2, K3 e PR para instâncias BIG1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h) Bloxpot da mediana de tempo dos algoritmos GR e GC para instâncias BIG1 

 

 

Box Plot of multiple variables grouped by  Tipo
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