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RESUMO

Neste trabalho, são apresentados resultados teóri-

cos para os problemas de programação vetorlal linear com va

ziãvels zero-um, a partir dos quais, desenvolve-se um algo-

ritmo para determinar o conjunto de todos os pontos eficíen

tes para estes problemas. O algoritmo é apli.Gado para dife-

rentes matrizes de critérios, cada qual apresentando uma ca

racterística particular. são apresentados extensos resulta-

dos computacional.s para estes problemas

Além disso, é apresentado \im algoritmo para identi
ficar pontos fortemente eficientes e fracamente eficientes

e também para obter soluções eficientes para uma extensão

do problema principal. são apresentados resultados computa-
cionais pata estes prob].emas
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CAPfVULO l

ÜAq ü A\v H u 'f a AV

Os problemas de programação matemática referem-se ,

em geral, à distribuição eficiente de recursos limitados en
tre ativldades competitivas, com a finalidade de atender a

um determinado objetivo, por exemplos maximização de lucros

ou minimização de custos, que é expresso por uma função chg
nada função-objeti.vo.

I'las, não é raro, encontrarmos problemas em que de-

sejamos atender vários objetivos, si.multaneamente. Seja,por

exemplos o seguinte problema: "dadas duas configurações de

economia .4 e B, onde o bem--estar social de um irai.vz'duo, o

indivíduo .r, é 'iHelhoE" em .4 do que em B e o bem-estar so-

cial de um outro indivÍdtlo, o indivíduo J.r, é nmelht)F" em Z?

do que em .4 . Entre as configurações .4 e B, qual é a me-

lhor escolha com o objeti.vo de atender os indivíduos Je .r.Z ,
simultâneamente?n

Podemos notar que não existe uma escolha que possa

mos chamar de Õtima, poisa se decidirntos pela configuração.4
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estaremos prejudi.canso o Indivíduo .rl e se decidirmos

configuração B estaremos prejudi.bando o indivíduo l.

Uma configuração deste tipo. na qual se fizermos y.

ma mudança viável não é possível "melhorâFH alguém sem "pig
rar" um outro, chama-se Pareto ótima, ou selar é uma conf&.

guraçao ótima segundo critério de Pareço. Portanto, no pi-o'
hiena acima, tanto a configuração Á como a cona-duração B é
Pareto otlma.

Em termos de programação matemática, podemos dizer

que existem problemas em que desejamos otímizar, si.multaneâ

mente, varias funções-objetivo conflitantes. Estes problerrtas

são tratados como problemas de programação matemática veto-

rial. pelo fato de podermos exibir as funções-objetivo como

urna função vetorlal

As configurações que são Pateta óti.mas serão cha-

madas de poní;os e.f{ cÍent;es

Os problemas de programação matemática vetorial
contínua são amplamente tratados na literatura e existem vã

rias interpretações para este tipo de problemas: as p fun'
Xae-,~h-4a+-'i-,'"- e n atlha.F.ittll'daq Dor uma Única funcao que é

pela

Ç

+ Vilfredo Pareto, 1848-1923, economista e sociologo ita
piano.
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nao decrescente em cada argumento, ou define-se uma or

dem de preferência entre as funções-objetivo, ou as saiu
çÕes do problema são os pontos eficientes. Para determinar

pontos eficientes, em geral, supõe'se que cada função-obje
uivo seja côncava e o conjunto de pontos viáveis convexo.B

Roy, em /13/ (1971) , fez uma síntese sobre as princi.pais a

bordagens dadas a este tipo de problemas.

A.M. Geoffrion, J.S. Doer e A. Felnberg, em /5/, â

presentaram um procedi-mento com interação (o declsor é sola.

citado para responder algumas perguntas) , para resolver prg
blemas de programação vetorlal contínua, aplicando o algo-

ritmo de Frank-Wo]fe. A principal. dificuldade ê que eles as

soa.am uma função de utilidade que não é conhecida explici-

tamente e que se supõe ser diferenclãvel e cÕncova,sobre um

conjunto compacto e convexo. Esta é a razão pela qual o de-

cisor é envolvido na execução do algoritrno respondendo per-
guntas do tipo: "esta disposto a "sacrlfi.car" a unidades na

função-objetivo ] para "ganhar" B unidades na função-objeti
vo {, {/:Z ;''"

S. Zionts e J. tlaILlenius, em /19/, apresentaram tan

bém um procedimento com i.nteração para resolver problemas

de programação vetorial contínua, cujas funções-objetivo éãa
funções côncavas sobre um conjunto convexo. Ini.clalmente.es

Colhe-se urn conjunto de pesos x,: para as funções-objetivo ,
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de tal forma que .E.Ài=]Z9 XÍà e, {=],...,nrn= dimensão do

espaço onde a função-objetivo esta definida e c= número pg
sitivo suficientemente pequeno) e resolve-se um problema de

programação linear determinando-se \lma solução eficiente

A partir da analise das variáveis não básicas o decisor é
sob.ci.tado a responder perguntas do mesmo tipo que no procg.

dimento anterior. Obtidas as respostas, novos pesos são cal

Guiados e o procedi-mento é repetido até que nenhuma varia
vel não-básica. quando introduzida na base, leva a um ponto

extremo adjacente eficiente.

R. Steuer, em /15/, analisou o problema de progra-

mação vetorial contínua, quando os pesos associados a cada

função-objetivo pari-am num determinado i-ntervalo. o objeti-
vo deste estudo é tentar diminuir o número de pontos extre-

mos eficientes que, em geral, é n\ui.to grande

J. Shapiro, em /14/, cita vários exemplos de pro-

blemas de programação vetorial que não Bati.sfazenl a hi.póte-

se de que a função utilidade é côncava sujeita a restrições
convexas. Exi.ste uma teoria completa para caracterizar ocos.

junto de pontos eficientes e tem-se, também, desenvolvi-do -
algoritmos "bem comportados" para determinar este conjurit(

sob a hipótese acima. Porém, pouco se tem feito quando essa

hipótese de convexidade não é válida, como no caso de pro-

gran\ação vetorial intei.ra. Shapiro discuti.u este ti.po de

t
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prob].emas, mostrando como os resultados da teori.a da duali-

dade podem ser aplicados para gerar soluções eficientes. Po
rém, como em alguns casos, é necessário um numero excessivo

de cálculos, ele sugere que o método dual seja associado ao
método de "branca and bound".

B. Vlllarreal e M. H. l<arwan, em /16/, mostraram

as extensões das equações recurso.vas de programação di.nârni

ca em processos de decisões sequenciais com múltiplos está-
gios, para problemas de programação vetorial. Eles desenvol

velam, também, um algoritmo para problemas de programação -
vetoria]. Inteira baseado nas equações recurslvas de progra-
mação di-nâini.ca.

H. Pasternak e U. Passy, em /lO/, apresentaram um

algoritmo para resolver um proble)na particular de programa-

ção vetori-a]. com variáveis zero-um em que a função-objetivo

esta deflnldcR de Rn eln R2. Este algori.tmo foi. utilizado pa-

ra seleção de projetos e foi desenvolvido baseando-se na re

solução de dois problemas paramêtrlcos

1) manrct/raJ+r]-ct) graJ], tal que acS e

2) rnan rra;, tal que nego,

onde .fr.J e gr.J são as funções-objetivo.flineares que devem

ser maximizadas (no sentido vetori.al) ; S é o conjunto vlá-
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vel do problema dado e So:lncS;grau > 0}. O método consiste
em resolver varias vezes o problema 1) fixando-se valores

para a e uti.llzando-se uma variante do método de filtro de

Ba[as /[/ e a seguir, reso].ver o problema 2) variando 0 num

determi.nado intervalo de tal forma que todos os pontos efi-

cientes possam ser gerados

s. Zionts, ent /18/,all)rebentou um algori-tmo com iq

geração para determinar os pontos efi-cientes entre as altel.
nativas discretas apresentadas. O algori.tmo é seittelhante ao

apresentado por S. Zionts e J. t'lallenius em /19/ para o ca-

so contínuo, sÓ que neste caso nenhum problema de programa-

ção matemática esca].ar é uti].azado. Ê um algoritmo com intg

ração, porque o decisor é solicitado a indicar a preferên-
ci.a entre os pontos apresentados no decorrer do algoritmo.

G. R. Bi.tran, em /2/, propôs urna base teórica pa'

ra prob[ennas de programação vetoria] ].inear com variável-s

zero-um. A partir dos resultados teóricos,Bitran desenvol-

veu um algoritmo para determinar o çolljl.isto de todos os po2

tos eficientes para este tipo de problema. O algori.tmo coFx-

siste em determi.nar, inicialmente, as clireçÕes de crescimen

to das funções-objetivo, no sentido vetorial, e a partir (k:

tas di-rações determi.nar todos os pontos que são eficielltes

As soluções do problema são obtidas em duas etapas

1) resolve-se um problema auxiliar com as mesmas



funções-objeti.vo, tendo como conjunto de pontos viáveis os
verti.ces do hipercubo unitário;

2) a partir das soluções obtidas na etapa l) ,deter

mina-se o conjunto de pontos eficientes para o prob].ema o-
riginal, isto é, considerando o conjunto de pontos viáveis
do problema dado. Além de apresentar vários resultados com-

putacionais, o trabalho é rico no seu aspecto teórico, pois

contém, ai.nda, o tratamento dos seguintes tópicos: analise
paramétri.ca das restrições, aplicação dessa teoria na reso-

lução de problemas de otimlzação de funções monotõnlcas com

variáveis zero-um, relação entre o problema de programação
vetori.al contínua e discreta e uma breve discussão sobre o

problema de programação vetorial mista

O objetivo deste trabalho é estudar os problemas

de programação vetorial linear com variáveis zero-um, tendo
por base os resultados obtidos por Bitran em /2/ e desenvol

ver um algori.tmo mai.s efi.ci.ente E)ara determinar o cona\mto

de pontos eficientes para estes problemas

No capítulo 11, apresentaremos as defina.çÕes bási-

cas utilizadas em programação vetoria]. e os resultados teó-

ri.cos visando o desenvolvimento de um algoritmo para deter

minar o conjunto de pontos efi.cientes

No capítulo 111, descreveremos um algori.tmo para

determinar todos os pontos efi.cientes num problema de pro
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gradação vetorial linear com variáveis zero-um.

No capítulo IV, o algoritmo apresentado no capítu

lo 111 será apli.Gado para configurações parti.culares da nxa

triz dos coeficientes das funções-Tobjetivo. Três são os ca

sos considerados

1) os coe
são não negativas;

2) todos os coeficientes são nao negativos, com ex

ceção de urna função-objetivo que tem todos os coeficientes

não positivos e

objetivofunçõestodasficientes aspara

negativospositivos,podemcoeficientes ser )3) os

ou nulos

Serão apresentados vários resultados conlputacionai.s

para cada un\ destes problemas. Foram resolvidos cerca. de
200 problemas corri programas escritos eln ALGOL do computador

Burroughs, B-6700

}Jo capitulo V, classificarernos um conjunto discre-

to e finito de pontos de RP el\l: conjunto de pontos fortemeg.

te eficientes, pontos fracamente eficientes e pontlos dorning.

dos. O interesse desta anãli.se é impor uma restrição adi.ciS.

nal comi o objetivo de reduzir o número de soluções de um

problema cie programação vetori-al linear caiu vara.ãveis zero-

-um. Apresentaremos um algoritmo para efetuar essa classifi
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cação, o qual tem como ínstrun\entoa bãsi.cos os métodos sim-

ples e dual slmplex de progtainação linear. Este algorltmo -

fol programado pela Irlna C. Orlow (aluna de põs-graduação

da EPUSP) , em ALGOL do B-6700. Foram resolvi.dos ].80 proble-
mas e será apresentado o número médio de elementos em cada

um dos conjuntos

No capítu].o VI, analisaremos o prol)lema em que ca

da coefici.ente das funções--objetivo .é dado por um certo in-
tervalo de valores. Ap]]caremos os resu].tados da anã]]se des

te problema para obter algumas soluções para o problema de

programação vetorial côncava com vau.ãveis zero-um. Apresen

tareinos os resu].todos con\putaci.anais de 45 problemas, obti.-

dos com urn programa em ALGOL do B-6700, escrito por Nicolau

Senso (aluno de graduação da EPUSP)

l~Jo apêndice 1, daremos alguns detalhes de programa

ção dos a]goritmos apresentados no capítu].o .[V elm ALGOL do
B-6700

No apêi\doce 2, daremos a].gumes definições bãsi.cas
da teoria dos gratos, sobre arvores e analise convexa que
serão utilizadas no decorrer deste trabalho.

As seçÕes dentro de cada capítulo são numeradas a

partir de 1. Dentro de cada seção as definlçõesrproposiçoesr

corolários, exemplos e tabelas terão números sequenciais
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próprias a partir de 1, porém antecedidos dos respectivos

números da seçãor com exceção dos corolários que são antecg.

dados pelo número da proposição da qual é consequência

AO referirmo-nos a um resultado e não mencionarmos

o número do capítulo, fica subentendido que se trata de un\

resultado do capítulo em questão.

Em todas as experiências computacionais, os

cientes das funções-objetivo e das renstrições foram ger'idos

aleatoriamente num certo i.ntelvalo especificado Tara cada cas).
Os coeficientes das restrições serão todos não negativos

são "se e somente se" será abreviada por

coCEi

A expres
ilSSCit

Os conjuntlos serão denotados por letras maiúsculas

e os velares por letras minúsculas. Para distinguir vetoresr

uti.lizaremos Índices superiores e para di.stinguir componen'

tes de um vetou, uti-lizaremos Índices inferiores.

Eito geral, os Vetou'es serão vetores coJ-unasr IRAS O

sinal T de transposto não será utilizado quando o proa\ito -

escalar entre dois vetores esta claro.

Os vetores nulos serão indicados por C) quando o
l nró Rm .-aso contrario será utj.].j-ze.UOsignifi.Gado estiv

o:ro, o, .. ., o)'

er C

adoradas asparaserãoseguintes convençoesAs
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lapões de ordem Se ra,gJ cRnxR?z, então

u=z/ sse ai=g{ , yÍ=], . . .,n

nàg sse ai:lZ/.Í, yi=], . . . ,n

aZg sse 2lày , yÍl7,...,n u/W

n>y sse acÍ>g{, 'HÍ=la...,n

Note-se qtJe, se rac,#leRxR, então a relação a2?/ é g.
qulvalente ã a>W

As seguintes notações serão uti.].lzadas no decorrer
deste traba].ho.

J= { ] , . . . , }z }

rXl= envoltÕria CCJDVCXã de X

DC/Cela(R'z;a.f({0,:Z}, Jc.r}(vértices d
uni.tãrio)

ua :ÍacRzlo:a.í!.z, ./cJ} rua:rz)t/cli

cnJ ]xx2x... xX?z' produto cartesiano
juntos X.., {=]

0

) J

hipercubo

entre os con

n

X\y:ÍacX e n/'yl=X-y

e =(1,1, . . .,1), e(Rn

0, ], 0, . . . , 01, etcR'z, j.sto é

VjcJ e j#{. e e'L.=lt
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rn

]=r], . . ., ]J'

LzJ= maior inteiro $ z

fzl= menor inteiro : z

aa?d(XJ = cardinalidade do conjunto X
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CAPfVULO li

RESULTADOS TEÓRICOS

l . INT RODUÇAO

Neste capitulo apresentaremos os resultados teóri-

cos gerais obtidos para problemas de programação vetori.al
linear com vara.ãvei.s zero-um a partir da teoria desenvolvi-
da em /2/.

Na seção 2,daremos a formulação .do problema cle pro

gramação vetorlal com variáveis zero-um e definiremos o con

coito de soZtzção para este tipo de problema. Baseados neste

conceito,definiremos uin n\apeainento ÀÍ tal que qualquer ponto

que pertence ã intagem deste luapeamento não pertence ao con-

junto ooZuç?ão. l)e forma análoga,defi.niremos um inapeamento N

tal que,se a intersecção do mapeamento N com o mapeamento M

for vazia,então todo elemento que pertence ã imagem do ma-

peamento N pertence ao c:onjunto soZzzção. Basicamente, esta

seção é dedicada ao estudo das relações que existem entre -

esses mapeamentos e das condições que devem ser estabeleci-
das para obtermos rnz3peamentos convem.entes de uma forma com
putacionalmente eficiente



14

Na seçao 3ldarerros uma caracterização desses mapea'

bentos A/ e /V utilizando problemas de programação linear. Dã

remos,também,uma caracterização parcial de um conjunto de

vetores obti.do a partir das condições estabelecidas na se-

ção anterior para relacionar os mal3eamentos M e N

Na seção 4 ,definiremos; doi.s mapeamentos.)r(le.l( basea-

dos, respectivamente, nos mapeamentos À# e /V com valores no

cubo uni.bário.I'lostraremas que estes mapeamentos tem caracte-

rística de face do cubo unitário e MOstraremosptanÜ)elQ as rg

cações que existem entre os elementos do cubo uni.bário e os

que pertencem ao mapeamento ./( ou ao ntapeamento }J'

2. PONTOS EFICIEFITES E OS 14APEAhIEfITOS M E

Uin problema de programação matemática vetorial po-
de ser deflni.da con\o uma extensão natural de problemas de

programação mateinãti.ca escalar

dados:

f: R?z :» RP un\a função p-dimensionar

Rn -» Rm, uma função m-diniensional

be R#i, J= {], 2, . . . ,n}

N

e denominando o conjunto

F = {z . RnJ gra) $ b}
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de conjunto de pontos z;í(ÍoeÍ8,

encontre, se existir, ícocF, tal que .fino)à.frzJ,y=cp
ou ainda:

encontre, se existir, nocP:J=(P, tal que. .f(a)z.fraco)

Note-se que quando .f(. J é uma função real as duas

defi.nações são equivalentes, poisa a relação à é equivalem

te à relação >

No caso em que a ./'r.) é uma função vetori.al, as dU

as definições pode)n não ser equi.valentes como no seguinte

problema:

J

l X 2

dados:

r:f?n -.> Rn, tal que .fr=)
F :lez, {(J}

l)ela prlmeirca definição; J nocF:.fraco;.à./:'rnJ,yacF ,

isto é, o Conjunto solução deste problema é vazio.

Pe[a segunda defi.feição: yncF, E é so]ução (so].ração

múlti.pla), isto õ, o próprio conjunto .f' é conjunto solução

Consideremos os seguintes conjuntos

Xz : taco(F;yacf', /'raoJBJ'rac)}

X2 = {acc'.F.l;ccP: .frac) z/raoJ}

Fato Se X,7 $ então X.Z' pois



16

yn eF, .fraoJ à.fraJ

s> ] cc ; fra) > .frio)

Portanto,

,t.t) noeX9 -> Xa;eF:f(n)>,f(=o) =>V=eF, f(n)}f( o).

y#ex] => frglà.f''rzJ» yzcX2S F

Então. f(y)Zf(=o) e f(y)}f(aco)->f(y)=f(aco)=>

Portanto, X2cX.Z

Fato 2. Se XIZ:+ então X2:Xl<:> F:$, poi
relação de ordena parcial em Rt'

reS a

Portanto, o conceito de aoZução ót;í//ia de programa

ção maternãtica não é adequado para problemas de programação
vetori.al, sendo necessário estendo-lo para o que denominanKS

de se Zuç?ão ef2:ciente .

Expressaremos o nosso problema da seguinte forma:

encontre. se existir, icocF:.frnoJ=nia={.fr c): cF}

DEFINIÇÃO 2.1 - Dado um problema de programação VS

tonal maic{.frz):JccF}, dizemos que um ponto aocF ê um pond;o

er c ente sse não exista-r acF tal que J'raJ>/'r ";

DEFINIÇÃO 2.2 - Dado lun problema de programação vg

tonal mactfr ;:acF}, dizemos que icem dom na ="eF ou que
nocF ê doma.nado por acF sse f(B)zffn')

hlp,mas de oroqramaçaoproestudaremos apenas o$NÕs
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matemática vetorial Z cear com oar áue 8 zel'o-um, isto é

onde fr.) e gr.J são funções lineares e as variáveis asse
mem, apenas, valores zez'o ou zim

Usando a notação matri.cial para os coeficientes de

.fr.,J e gr.J reescrevemos o nosso problema da seguinte forma

encontre, se existir, o conjunto de ponZ;os e.fÍc entes em

ÍP) = »ran { Cu = ae F }

{ncR":4 $bAic;c{0, .Z}, J'(Jl;

C' ã uma matri.z pxn, onde os elementos da linha {.

Z$2l$p, são os coefi.cientes cla função J'.:r.J - Deng
minaren\os esta matriz de nnatr z dc? cr2:í;arcos C'J

onde

A e uma inatrlz rrixn, onde os elementos da linha 2:,

]gÍ$m, são os coeficleiites da função gÍr.)

[)roblenta consi.ste em determi.nar:

i'=CnzC' , conforme a definição 2.1, ou se-

ja, o con..junto de post:os viáveis (lue nao sao dominados ern

ÍPJ por iienhuin outro ponto viável

nosso

..;o. F; J

Denotaremos o conjunto cle pontos eficientes em ÍP.J

por EF(P)

Resolveremos este problema através de unl problen\a

auxiliar:encontre, se existir, o conjunto cle polzt;oo e.fiel:e2.
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ÍPr) : rriantCa : =c l)UC} ,

onde Z)UC:tn(R?z:a.fe{0,]}, .ica}

Denotaremos o conjunto de pontos eficientes de rP')

por #FTPr) e o cojunto de pontos de z)ua que não são eficieB
tes em rP') por Z}'íP'J'

O conjlinto EFTA')será estudado analisando-se o se

guinte conjunto:

p':ÍUcRn:Ct;ZO ,0.Íc1-],0,.Z}, .jeJ}

lqote-se que. dado =(Z)Ua, se 3u( y

g=ru+oJ c Z)U :>C;Z/ = CrafoJ2:Oa. Neste caso, dizemos

que !/ domina z na direção de u. [qeste sentido, V' correspon'

de ao corcel.to de direções de crescimento eln programação mg

tei\lítica.

A seguir, estabeleceremos un\a relação entre os ele
bentos de y e os de &')'(pflt' através do seguinte mapeamento:

DEFINIÇÃO 2.3 A4 é um íncapeamento,

bâ: V 'F DUC

U /(0) =tUt, {:]

nt=] se u .= --]

nt=0 se o .= .Z

nt € {0, .Z} se z;.=0, JcJ
á ' ' ' ' a

SD}

tal que
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Podemos deu.

te forma:

DEFllqlÇA0 2.4. Seja oc y. Então

MruJ=ZlrolxZ2rz;')x'..xZ ro;= .ll.Z.,Íro), onde
;iea '

conjuntonir 0 imagem

da seguzn

{J} se u ,= -.Z
U

z.jrN l {o} '' o.j= ]

{ O, .Z } se u ,= O, .je.:/J

É fácil de se ver que as definições
tes.

EXEllPL0 2.1

Seja

equi.valen

2 3 e 2.4 sao

p'={ o=r0, ], -ZJ }

Então,

zMruJ ={ a 'Z :r0, (2, ] J ,

Observações:

a) yz;c D' => roJ #' #

b) caz'd rmru)J>1 <=> ]Ü'(a:u.j=0
c) se p(I''. então nd4roJ <=> =+t f
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PROPOSIÇÃO 2.1 / 2 /. Seja

rPP): miaulCn;acZ)Ua}, então EFTPr;c':U MTO;
ocy

Demonst;l'açao

Seja ac/y(u) para algum ocy' :> + Z)UC => adZFTP')=>

Be EF(Pt)C -> uM(o)cEF(P' )C

seda. üPeEF(P')C-). noeDUC\EF(ptj=>3 DUC:CasZC:P

> rz-ao.)20. Faça o=n-no. Então:

í{.) Como ía.,nO,)c {0,]]x{0,]1:>O+ct-],0,]}.De {J e {{,)

o'c7 A z;rno+U)CZ)UC =>aocMru) (pela observação c) anterior )

=> Z'F rP ') c'cB/rO)

)e {o, ] }(a .,a J

Portanto, Ef'rP r;u: u&drUJ

Definiremos a segui.r ulh n\apear\eito análogo ao nla

mean\ente M

DEFINIÇÃO 2.5. N é unl mapeamento,

N (o) = { g I' , {=] ,

s' "J:.Z,
se D .= -.Z»J

y; ({0,Zlse o.j= 0, .icJ

so}

tal que
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De maneira análoga ao que foi feito com o conjunto

Adio,) , vamos dar uma definição do conjunto imagem deste n\a--

E3eamento.

DEFllqlÇA0 2.6. Seja oey. Então

NTO.)=P.ZTOJxb/2rOJx' ' . xMnrOJ=e iZ./roJ' onde

{.Z} se D .=ZJ

v.JroJ:l {o} s' u .= -]

{0, .Z } se u+=O, JeJU

É fácil de se ver que as definições 2.5 e 2.6 são
equivalentes.

lJXEMPL0 2.2

seja

r=to=r0, 7, -ZJ }

Então,

/V ÍPJ : {g ]=r0, ], 01 ,

OBSERVAÇÕES

a) y ucP => XruJ/ 4,

b) aaz'drNru.JJ>7<=>JI'cJ ;o,=0
U

c) se ocy,então ycNroJ<;>#-U(Ot/a
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Anali.sendo o resultado da proposição 2.1 e a defi.

nação de /Vru)poder-se-ia conjecturar que ZPTP'J: uNruJ ou
que E'rrP')S u JyroJ. }-las, podemos verificar, nos exemplos g

o€r

baixo, que nenhuma das duas relações ê vãli.da.

EXlS}.IPL0 2.3. Seja o problema

Então, r: {p=r ], ]J }

/V roJ : {# J = r] , ] )}

EF(P' ) : l. (l, O) , (1, 1) ,(O. l)}

=eDUC

Neste caso, u zVTO.JcE'f'rP'J ,mas, geralmenter

não ê verdade, como mostramos no exemplo abaixo.

EXEI'lPL0 2.4. Seja o problellta

isto

',',; «'- { [ : :] ' ' ; '',«' }

Então, }':lul=Ía,ZJ, U2:Í.Z 01, U3:rlZ,Z)
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Nru'z ) : { rO, ] J , r:Z, ] J

/Vro2; :{ r] 0), rZ, ])
7

[V ru') : { r ], ] ) }

u /V(oJ :{ rO, ]J, r], 01, r], ]) }

á'F rP p) = { r ], ] ) }

e
J

Podentos, tambÕIB, notar que

a
ó/Íu') : { ÍO, c?) , ro, ] J }

e ]Vrz;]) nA/ruBI/ +

Pelo fato de á'FTP')c= u MroJ (proposição 2.1) con
ocy

cluíntos que ]g(JVroJJ;#cEFTPr)('

Contudo, vale o seguinte resultado.

PRO POS IÇAR 2 . 2 Seja o proa)]-ema

rPTJ;»laalCn: cZ)UC), então n //ro,Jç&'FTPIJ

Z)el/zorzstrafão. Seja KcnNruJ . Supollha que aX'2i'FTP'J
ocy

Então, ]gcDUC;CgzCz => C'r#-nlzO

Seja o=g-n. Então C'pz0

Portanto, u#O e t}(y. Logo,

{-] , o, ] )
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t) se o;i:l =>u j=o

{) e {iJ =>aíNruJ =>a d n /V

tradição. Portanto, acE'FTPr).[]

Os conjuntos Jt/ruJ e /VroJ são relacionados pelo se
multado

conumaque e0

guinte re

Pl{0P0 SlçA0 2 . 3 Para cada u( y, JVío) :mroJ +{ }

Demonstração . É consequênci.a imedi.ata das defina

ções de /.íro; e IVfoJ . []

A segui.r apresentaremos alquixs resultados sobre os

conjuntos mroJ e /yru) que nos auxi-barão no desenvolvimento
do algoritrno para determinar ZPTPJ

PROPOSIÇÃO 2.4. Seja ru'z,o')clrxl'',

Jo;{.jca:olÍ=0}. Então z;Z=o.3,VÚ'(a\ao, sse Mro2)cMrulZ,)

De zon8t2''aÇao.

Cotldi ção [Je cessar'i.a

{; se =cM('u2J:>oc( n Z..ruBI tal que
ijcJ '

Z . ÍozJ =z . rz; z J , y{(i\ io e?

ztrz;2JcÍt0}, {11}, y'ido.
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{{) se zc/l/rz; =>z c n z..rola, tal que
J'cJ '7

Z-. (o') : {0, ]}, VÍcIo.

De {J e tliJ ll Z.ro2Jc H Z.rulJ:>Mrz;2,)carro!;
;jeó ' ;ica '

Cona fão Sü.fiaient;e. Suponha que ;l.jcl\lo

o#ulPu3 =>:iijcJ\lo:zij(ol)7zij(oZ) e z;j(oZ)#zij(oZ) =>

/gru')//,/ro'J,o que contradi.z a hipótese. Portanto, o.l
Í

2
P . V3cJ\JoJ

PROPOSIÇÃO 2.5. Seja íp],o )cyxy, p /u2

Jo;{.jcJ:oZ=O} .Então,uil=u.. Ficava sse Wro2,)c Nru J

Demonstração. A deiBonstração ê análoga ã da provo

lição 2.4, usando a defina.ção de NrpJ. []

Os velares do tipo ('U ,o2Jcl/xr, z; /t; , com
1 1 n

úo:{./ca ;ul=0} e ol;=u=, ylc./\lo, como definidos nas proposi.-

ções 2.4 e 2.5, são de extrema importância para a determln3

ção do conjunto 2i'f'rPPJ .Pote.auto, damos as seguintes defini-
Qoes

Õ

DEFINIÇÃO 2.7. Seja rz;'Z,oZ)crxr, o'Z/D . Duzentos

exzz;oZz;e u" sse ol:=O, para .7€1ocJ' e o,l=ul;, FIEL\lo

DEFIFJIÇÃ0 2.8. Dizer\os que o z(t/ é e izJoZUente sse
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ioc y:o enz;o Zoe o'

Denotaremos o subconjunto dos elementos enooZuen

í;es de y por y, y5y. (Note-se que }' =gg denota fecho de lr

ou complementar de V)

PROPOSIÇÃO 2.6. Sejam rPI) :maaÍC'z:ccZ)Ua} e V'o sub-

conjunto de vetores enooZoerit;es de y. Então
n N('o) c n lq(o)cEF(p'} .

t;( 7 0c7

l

z)emonsí;l'anão. É imediato que n Nru.)ç n:Nro), pois
z; € 7 'De 7

Seja nc .n.NrüJ. suponha que a#EFTPp).Então,
Ocy

àycDUC : Cy).C= ='> C (y--=) >-0

Seja u=g-z .Então, C'uz0 e o.jcÍ-],0,]1=>o/0 e ucy

Seja ucy =>a/'NruJ, contradição.

Seja z;c]Air :> 1] De?;D enooZoe o, isto e,

Dj=oj' jclocJ.Então. tyj-'aj+ j= j+Dij' jclo=>:c/if(D),colntradi
Çao.

Portanto, iccFf'rPP) t l

PROPOSIÇÃO 2.7. Seja rDJ,uz;cyxV'. Então

WÍ,'J.À/Í,'J:+fW(,:;./yr,'):+) sse J'J;"' .".Í»O
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'+Y'+v

NTP )nMro2J:+ <:> naParulJ .jcJZJrzi2.).+

].jocJ:hrlorullnZ./oru21.+ <:> o.j'u;l >0,pela própria de

de P.jro2.) e ZJru21. []

COROLÁRIO 2.7.1. Para todo ocy, NrolnA/rz;,J:+

Z)enzonstl''anão . É consequênci.a imediata da proposi

ção 2.5, pois,yoc7 :> oJ . oJ à a, y.jcJ. Como 0/7, então
lr...T/ l.' . T... .. .n rl

COIZOLÃR10 2.7.2. Se

o2 Então 2Vrz;].)nÀ/ru2).4. e Nro2.JnMrolJ:+

Denlorzst;pagão. Seja .ro={.7cJ;oÍ=O}, doca, pois 0Jé'

enuoZue z;", paz'a

'''~,., ,3:,3 :,;' ':«3 . «3 ,.

proposição 2.7 Wru])nÀ4rz;2):+ e Àrro2JnÀ/rola:tP . []

PROPOSIÇÃO 2.8. Seja rt;],u2).7x7. Então

MÍ,'Jn (,ZJ: s.e ]J.J.,: . "' «0

finlção

f

f

] 2 ]
) € yx 7, tal que P

r
t

1)

Pela
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Z)e mo n 8 t; ]'a ç? ao

// ])nMro )= <=> ll Z.ro])n li z,(oZJ=+ <:>
'''''" '-'"-'V ''' .je.:71 JeJJ

3./ocJ;z.joroZ;nZ./oro2J:'} ':' .Ío

nação de ZJrol; e ZJ ro2). []

2

o;o<OP pela própria

PROPOSIÇÃO 2.9. Seja (p ,o )(yHy. Então

w(,'J.w(,'):+ sse ]J'J;": . ,' «0

Z)er/iozzst;raGãc>. A demonstração é análoga ã da propg

s[Ção 2.8. []

Com relação aos resultados até aqui. apresentados l

podemos mencionar alguns fatos In\portantes

Fato l Uma consequência imediata das proposições 2.4 e

2.5, é que o subconjunto de elementos enooZoentes

de 7, denotado por y'r e suficiente para gerar os

conjuntos u A/ro) e u XroJ, isto é,
Oer Der

u mruJ : u míD) e u Nro; : u.NTD).
U(T.' Dcy U(ir DClr

Entretanto, o exemplo abaixo mostra que o subcon-

junto ? ainda não é o n\enter subconjunto de !/ que

satisfaz esta propri.edade.
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EXE}WL0 2 . 4 Seja a seguinte matriz de critérios

o l l l

o -l -l -l

1 2 1 1
1 2 1 2
1 0 2 1

Para esta matriz de critérios a, temos

iF :Íul=r],--],],01,u2;r] .],0,iZJ,o3=r],0,],

Mro'J=tr0,7,0,0), rO,],a,ZJ}

Mruó):Ír0,Z,0,01, rO,J,.Z,0)}

Mr0o)Eira,0,0,]J, rO,1,0,1J}

Podemos notar que: MrollcMru2)u Mrz;3.i

Podeiitos notar', também, que Nro]) .JV(o2). (z;3)

Fato 2: Outra consequência imediata das proposições 2.4 e

2.5, é que se n(MroJ para algum ocl/., entlão

Nr ]J :{ r:Z,0, ],01, r], o, ], ]) )
2Nru2) .{ (] 0,0, ]J, r], o, z, ]) )

/V ro 3; ={ ( ] , 0, ] , 01. í] . ] , ] . 01 }
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3tJey:ncMru) e genro) com y=a+o. Isto mostra que o

subconjunto y, também é suficiente para gerar os
elementos que dominam z em qualquer direção oct'

EXEMPLO 2.5. Seja a seguinte matriz de critérios
a

1':
Para esta ntatriz de criteri.os C, temos

{ zPl=r0, ]), oz=r], :ZJ }

{; =r0, ]J }

Fy rz;' ) : { z= rO, 0) }

/( ) { ro,OJ, r],a) }

Nro) :{ rO, ]), r], :ZJ

z=r0,0,)cMro2; u2+? mas zcP#rD,J e g=r]Z,]J=a+u2 e #eNTÜ)

Fato 3: Se iccNÍz;lZJnMro21/ então ]gcNru21

g=ara+U2JZC.JC pois Co ZC7
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EXEMPLO 2.6. Seja a seguinte matriz de critérios

a

Para esta matriz de critérios a, temos

V'=]O7=Í],aJ, Z;2;r0 ]J D =r],]J}
NÍz>') :{ r:Z, 0) , r], ]J }

0

Mru'J :{ rO, 01, r], 01 }

ac= r] , 0 ,) € N rz; ] J nMr u2 .)

Nrt;21 :{ rO ].), r], ]J}

y=(1,1) = =+o2 = (1, 0)+ (0,1)

Ou seja, ncWfuJ)nMroz.) é uma condição suficiente

para íc não ser eficiente em (P') , pol'én\ se acNrol;

e n/Mrzió), isto não Implica que D seja eficiente ,

pois n pode pertencer a Nío')nA/ruoJ

Fato 4: Pela proposição 2.1, saltemos que Z/'rPIJc'E u Mro)

Se os elementos do conjunto u Adro) forem adjacen
0€ 1r
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tes conexos , os pontos não eficientes em ('PI) sg.

riam adjacentes conexos.

Se os elementos do conjunto u ]Vro) forem adjacen-

tes conexos, isto simplificada o algoritmo para

determinar FFTP) , apresentado no capitulo 111 pois

este é baseado na gel'ação dos elementos de u WruJ,ucV
tal que u NTU)n u Mru) E 'b .

Mas, como vemos no exemplo abaixo, nenhuma das du-

as hipóteses é verdadeira

EXEMPLO 2.7. Seja a seguinte matei.z de crlté
rios C':

l

l

l

l

l

l

2

2

2

2

l

l

0

l

0

l

0

l

0

l

Para esta matriz de critérios a, temos

y:]o'Z=r],Z,Z,-]J, o2=r],0 -],'],)}

M roz ) ={ rO, 0, 0, .Z J }

+ A definição de pontos adjacentes conexos encontra-se no
apêndice 2
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Mru2)=tr0,0,],0), ra,.Z,],0)}

ü M('D) =t(0,0,0,1),(0,0,1,0),(0,

N (u' J : { r ] , ] , .Z,0J}

WruZJ:]f] 0,0,1J, r], 7,0,];}

u WruJ :Ír7,J,7,0), r],O,O,]J, r],],O,];},não é adja-
cente conexo

l , l , o ) cen.iJAAuv u cuja

te conexo.

3 OS CONJUNTOS Mrz;J, Nro; E 7

Os conjuntos Mrz;J e XroJ, oc7, podem ser caractere

fados como conjunto de pontos extremos que resolvem um pro-

blema de programação linear, como mostramos nas proposições
seguintes:

PROPOSIÇÃO 3.1/2/. Paracadaucy, WruJ é o con

junto dos pontos extremos (lue resolvcrn:

ã = //i?ln {ua ; n(i/ C'}

/)emonstraFão

1:; ;c é ponto extremo de UC' <=> acEDi/

{{) Seja .rfru):{.j(J;u-.=7} e J'rz;J:{./cJ
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Então,

Vu.UC, jEJua'ai:j l+ (o) j j.J' {o)('';ij)Ljjjr. (o)

J y c a'yro), z=a é o valor óti.mo do problema

Portanto,

z é ponto extremo, solução de rP]) <=>

= é um elemento de Z)UC : [ z;;=. = z <=>
j(ú ' '

1).= -1 => N .= l

" .: ] :' " .= 0 >«:» a /(oJ

oj : o :» *j'to,t\ l u

PROPOSIÇÃO 3.2. Para cada uctr, Juro) é o conjunto

dos pontos. extremos que resolver\

z = rnaüc { Düc ;zcUC}

z)emiorzst;z,anão. É análoga ã demonstração da proposi.

ção anterior, usando a definição de Nro). ]]

A seguir daremos uma caracterização parcial do suD.

conjunto }' S t', Suponha que y:Íut, {c.K}, K:1],2,...,k}. Sg

ja D (y e Jrulc X\Ía}
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PROPOSIÇÃO 3.3. Seja uucÇ' tal que ou é combina-

ção convexa de {uLlic.:r(U)' isto é, ozl= 3.(zz)at'u , JrulaÍ=],

y eira)Ja.> O. Então, ;Íc.Tru);u2'4.y e a].ém disto, Dz4 enUoZ-

Z)emo?zsí;ração. Como E a,,.=],./rztJ:teclrz4J:a >0}Í
{clruJ " "

. '";..},,.,',"' ' ,.3'..,'".:'

yJ.";?' o :, v{..r'(«,, "J:«" . «'?'«"

:> ou erzPoZoe o , yieJ r(U)

> qc]pru), ot'4 y. ]]

Seja 7 :tuz' :ÍcZ; } ,on de L=Í],

coRaLÃRI0 3.3.1 Todo z;cy é ponto extremo de y

Z)emo?zõtrczFão. Suponha que u(tr laia seja ponto ex-

tremo de y. Então, ]P'&;z; ey» o2'+Jz; {cl tais que:o= E a.. ,
'L (IIJ

E,ai=], +rÍc.C» a.> 0. Pela proposi-ção âr\tctior,l){cZ;:t;b41''

Portanto, z;c7 é ponto extremo de t/. []

COROLÃR.[0 3.3.2, Seja uzzcrc uU= E a..UI', E a-.=],
{,eJ(u} " {,eJeu) "
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y clru),a,:>0 e J'rzz):ÍÍclrzi) Então u M(utlc MroaJ
{. e.J t (u)

Z)emonsí;ração. É uma consequência imediata das prg

posições 3.1 e 2 . 4. []

A caracterização dada ao subconjunto V' é uma caras

terização parcial, poiso os pontos extremos de y não perteE.
cen\ necessari.agente ao subconjunto y e nem sequer todo pon-

to de y é necessariamente uma combinação convexa dos elemeg

tos de y como ilustramos no exemplo abaixo.

EXEllPL0 3.1. Seja a seguinte matriz de criteri.os

a

1':
V : {z;'=(0, ] J,

2 = r .z , ] ) }P

í' :]; =r0, ]J }

O2= r],]J é ponto extremo de yr mas z;2íV'

rO,]) não pode ser escrito como conbi.nação cop.
vexa dos elementos de V
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4 OS CONJUNTOS ,.Á4ru) E JV"r u J

DEFINIÇÃO 4.1 . Dado um conjunto X convexo, uma fa-

ce de X é um subconjunto convexo X' de X, tal que, todo sega

mento de Teta em X com um ponto em seu interior relata.vo pe:l

tendente a Xi , tem as cxtremi.dades em X'.

Com X' e X' nas condições da definição e sendo [a,b]

segmento de neta em X, esta definição afirma que: X' é uma

face <=> Hera,b.)J acXP => acXr A bcXr.

DEFINIÇÃO 4 .2 Jvb é um mapeamento,

.J'G ; }' -* uc,

o .- ,,A6fo) : apg mÍnluoc: € a}

EXEMPLO 4 . ]. . Sej a oiro, ] )

,ÁGroJ:Íra ,01 ;nJc[0,7]}
ac2

-.. -.-,-,..-..J -+

ra,o) l L..rl, OJ *.z
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PROPOSIÇÃO 4.1. Para cada ocy,..lt'Grz;) é uma face
de Ua.

Z)e m oll s t I''aç? ao

{J .,A(ro)çUa, limitado, pela própria definição de

{ÍJ ,,4r(}rU):ÍzcUC: o.a = o.a r para a cMíz;J}

Portanto, ,JÉru)é a intersecção de t/C; com uin h

perplano. Logo/ ./ÇGruJ é um politopo convexo.

{{) Seja o segmento de Teta [a,b] em UC', Dera,bJ e
=e rí ,/A{,r o) . Então

l

n Xa ('Z--ÀJb , 0<À<17

u. = À(o.a) +rl-ÀJ(z;.b), 0<À<:Z

Da otiinali.date de n

upn = o.a = z;.b =lrr{» {olc:ncUC'}

ra,b;cUaxUC'e> ac.,4(z;; e b c ,ÂíC)ío;. []

PROPO S IÇ A0 4 .2 Para cada ocy, ./VÉ)ruJ:EMf'u,)]

Z)enzons t2'açao Na proposição anterior mostramos
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que -Abro) é um politopo convexo li.matado. Pela proposição

3.1 e definição 4.2,MruJ é o conjunto dos pontos extremos -
de .J©ruJ. Portanto, por um resultado clássico de programa-

ção [[near, ,Á/6(z}):EM(uJ]. []

PROPOSIÇÃO 4.3. Seljam erro):ÍJcJ:u.f=1} e

J roJ : {JcJ:D.Í= -] }

,4. r p) : [ {u; ;=0 } ]n [ n . {a:a-.=] } ]n Ua
] ilcJ' (D) a

De ronstpagão. É imediato a partir da definição

4.2 e da proposição 3.1, poi.s

z;. t , n'&( rO)} 0

COROLÁRIO 4.3.1. Seja oclr. Então dim ,Á6ío;=?z-nome

ro de componentes não nu].as de u, i.sto é, dÍln ./ÇÉíz;,)= número
de componentes nulas de o

Z)emonsí;2'anão . É conseqtlência Imediata da proposl

çao anterior. []

Dado o seguinte problema
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mostraremos, a segulrrque ./tGrz;J é uma face dominada de t/a

em relação à matei.z de critérios a, isto é, se

ac .,Á4.ro.l=>Jc+ cUC:=>Cra+u)zCa.

PROPOSIÇÃO 4 .4. Seja ucV'

no+z}.l/C.

.Àt)ru.).Então

Z)emonst;ração

{.) Ua e convexo.

{iJ Seja Mro)=1:c2',{=],.. .,s}

Vnt eM(o)=> 3?'+o(DUCcUC=> nt+.OeUC

{i{) Se ao. ,,kt,ro;
8S

Z0 E=
>E a aa J J )Z tt i =.z

S .. ' 8

zo.+ zJ: i: a .al'+u= E a . rzt+oJ
. . L . . t

{), {iJ e {iÍJ ;> =o.+o cUC. D

Apesar de ,ÁGrz;J ser uma face dominada em UC'r o e-

xemplo abaixo mostrara que não é necessário que todo po)ato

não eficiente em t/a pertença a a].gum .,Á'C(u)

EXEMPLO 2.4.2 Seja o seguinte problema

maalCac:ac Ua}
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onde a matriz de critérios C ê

[': .:]
Para esta matriz de crltéri.os a

b'' =Ío =r], ]) }

ru ={ rO, 0) }

./lr(, r o J = { ÍO , 0 ) }

Entretanto, a=r],]/21 é \lm ponto nao eficiente de

Ua (pois r],]J don rz.a (:z,z/a)J e;cX' .,ALrz;)

A segui.r mostraremos as relações entre as faces

.,,/16ru,) de UC, ocV'.Mas, antes demonstraremos alguns resulta
dos sobre faces de uin conjunto convexo X

Dado um cona\lato convexo X, denotaremos J''l'ont;eí2'a

rezar;ioa de X por relha X e {nt;e2'Íoz, rezar;Ít;o de X por riX.

PROPOSIÇÃO 4.5 /12/. Seja X um conjunto convexo e

seja X' uma face de X. Se y é um subconjunto convexo de X,
tal que riynXP,g4., então ycXr
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z)e mo ?z g t; I' a É a o

Seja zcz'Íy nX'

Se zcy, a/z => 39cy:z=aa+rl-a,)y, Oáa$]. Como X' e

uma face de X =>occX'

Portanto, ycXI. []

COROLÁRIO 4.5.1 /12/. Se X' e X" sao faces de um

conjunto convexo X, tais que z'{ XPn!'{ X" /+, então Xl:X"

{) pela proposiçat

r{ XPnr{ X"/4,

{.) Analogantente, X"cXí

De {; e {iJ, Xr=X n

anterior,

Z

D

PROPOSIÇÃO 4.6. Sejam roz,oJ)cy:..y, ol/oJ. Então

r{ ,M, ru{)nr{ .ÃG (z;J

z)enionstração. suponha que z'{ ,,4«:,rot)nl'{ -./14.roJ ) i!+

Pelo corolário antetiorr ylbro'L J =.,/t6Ío'7 ,):>MfotJ=Mrpj.)

o que contradJ-z a hipótese

Portanto , ]''{ -//tb ro{ ,)nl'{ ,,/tG.roa J :4, . []
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COROLÃRI0 4.6.1. Sejam roZ,uzJ
] en oZoe o2 sse ..'%ro2)crgZbcí ,/46ro'ZJ

Z)emolzstração. Pela proposição 2
02 Mr 2JcMroJ;. Portanto,

,'%r,'). .,4

Pela proposição anterior

J ,{ ..4É,r,{).,{ .,4Gr,JJ:.b

De {J e {iJ» o] enuoZue o2 <:>.,/4(ru2JcpoZbcZ.46ro].)

0

COROLÁRIO 4.6.2. Sejam rp],o2.)cyxy, z}.:Z/tJ2 Então,
oZJn ,ó'G ru2,). i.,eZbd .,/tGr,ollnz'eZbcí ..4t, ro2)

Z)emonstl'anão. Pela proposição anterlo

r{ ,/K ruZJn}.{ ,/K fo2) :.b

omo ro],u21(?xy, pelo co

,/I'CrolJ/re Zbd../+Gro21 e

,«. (u2 J /r. 22,.:Z J@(U' )

Portanto,

) ,«, r,, .z ). ,,«.

2](7x7, Então0

]4 , entloZoe0

Z ;

,@r

C rolãrio anterior,l

2 7 2.4'G r)CP8 tbbd )npeZbdt )0 0
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J re Zbd.,Üro:ZJnreZbd.,'Kro21 . .,AGrtJl; n .AL ru2;

De {J e i{), .'/K. rt;].)n./Gru2J:].,eZbd ..4'Lro])nz''eZbd,J'Cruz.). []

Seria natural nesse ponto se perguntássemos: o coE.

junto u J6(p) é conexo? A resposta é não e será ilustrada

no seguinte exemplo.

EXEMPLO 2.4.3. Seja o prob].ema

maa{ C:z ; ic ( UC' } , com a segui.nte matriz de crité

rios a

]

]

2

Z

]

]

]

]

2

2

3

]

r
m(,')
m(,')

,AG r , ' J

.Ó'É, r u' J

{o7=r], ], ];, o2=r], -:Z,0) }

{ ro, o,o) }

{ ro, ],o;, ro, ], ]) }

ro, o, o, J }

{ar0,],0)+r]-(i)rO,],]J, O$a$1}
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./'
(o, l , l )

,K, r, ;J

&

»
'?., .,l.;

\/
(o, l, o)

]

>

alZ

a2

Podemos estabelecer uma relação entre o subconjun-
to das faces de UC e os elementos de NroJ de uma forma serre

Ihante ao que foi feito com o conjunto M(o), considerando
algumas hipóteses adicional.s.

D EFINIÇA0 4. 3 .N' e um mapeamento, tal que

]Í' : }' -- t/a

z; » j.(' ru;:al'g nlantuaiuct/O}

EXEMPLO 4.4

Seja oiro,]J

.K Íu J = { ra] , ] J ;a] € [ 0, ] ]}
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r :z , o )

PROPOSIÇÃO 4.7. Para cada ocy, .Kro) é uma face

de Ua

Z)emonstração. É análoga à demonstração da proposl.
cão 4 . ].. []

De forma semelhante ao que foi feito para JIC(o) ,

podemos dizer que

a) .K ro) : [X roJ] ;

b) Sendo J üJ:llcJ;z;.j=Jle J'roJ:lied:t;./=-1},

.Krü): J''/ÍU {";nJ=:Zllnt .. . {n'a.Í=Olln UC.

Consi.detemos o seguinte fato. Um ponto aoct/a é não

comi.nado ern Ua na direção ocy, isto é, ao+ÀO/Ua,yÀ>O,
o sistema
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.4 [u]

não tem solução, yucy

Estes sistemas HFtJ] , yucy, podem se
como

Xu!.Z - a' Í À«:!

'',, l *,l -. .,.: "'": l-*«á.'
x>o l x>o

Peão [erna não-homogéneo de Farkas / 8/, ou .4[u]

tem solução ou um dos dois si.stemas abaixo /7Eo] ou CEDI tem

Z;ema não homogéneo de Farka8

Dados

uma n\atroz .4, pxn

os vetores bcRn, ccRP e um e
ou

1 : .4nScJ b=>B, tem solução
ou

agáB, W3:g.
11

c? <0, WZq

mas nunca ambos

reescritosr

scalar B ,

UÇaotem uma sol
RP
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solução, mas nunca antbos, sendo

z;z - Dz0 = 1Z

wt,] l r] - a'J z ''' n' "s'

at,] l rz - ,o) :','"«o

z, o> 0

Como no nosso caso =lÍeEO,ll, .jcJ, é fácil ver que

GEo] é sempre iínposszvel. Portanto, o lema não-homogéneo de

Farkas se reduz ao seguinte

"ou ,4[0] ou /7[u] tem solução, mas nunca ambos"

A desigualdade rZ - nu)

ser estai.ta pois = et/C, portanto

portanto, equivalente às igualdades

f

em XEo] não pode

0,]]. Esta Igualdade é

O sistema ]?Ez;] se torna
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0z - Uto ] (4. 1 )

Í4. 2 )

XEo]
(4. 3)

(4. 4}

Às igualdades (4.2) e (4.4) implicam que

z./o:oiyJ'o;OlacJ'o<] e as Igualdades (4.3) e (4.4) Implicam

que mlo=o, Jo'o'a.Í :]

Denotando por

Jlr:co): {.j.J:zo' J

J2 rnoJ {.:Í..:r;ao
' J

as igualdades de (4.1) a (4.4) podem ser reescrltas da se
guinte forma:

J
ijcJI (a=o )

Z
J

seja (aco )

# [ z; ]

B j' uo'Ê0, jeJI (=o)

zj: los:0, ijZJI (uo)



os resultados acima implicam na seguinte l

PROPOSIÇÃO 4.8. Um ponto aocUC não é domin

sse yoct', o sistema J?Ez;] tem solução.

Quando aocZ)t/C e estamos interessados na dom

Z)Ua a proposição 4.8 pode ser enunciada da

"Um ponto ao(DUC não é dominado em Z)Ua, yz;c

demente, nocEFTPPJ l sse yDcyr o sistema XEz;:

O fato de podermos consi.deram apenas ocy sc

ão 2.4 e à definição de y.

PROPOSIÇÃO 4.9. Seja uzicb'. Se :llocJ tal q\

o>o' ey, então .}r' ÍozzJ é uma face não doi

relação ao cone ay gerado por {u;pcy} e em
Cy gerado por {o:oc7}.

z)emonst;ração. Suponhamos que o;o;] (a de:
,,u = -7 ã análoga) . Então,

.í.n.../'' ::l n n'nr.T'rn''J. k=]..... Sj
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os resultados acima implicam na seguinte propo

slçao:

PROPOSIÇÃO 4.8. Um ponto aC'CUC não é dominado em

t/a, yu(y, sse yocy, o sistema XEo] tem solução.

Quando icocDUC e estamos interessados na comi.nãncia

de no em Z)Ua a proposição 4.8 pode ser enunciada da seguin-
te forma:

"Um ponto aocZ)UC não é dominado em Z)Ua, yucy, ou e-

quivalentemente, nocFf'(PP), sse yDcyí o sistema XEo] tem sg
luçao

O fato de podermos considerar apenas z;(I'' se deve a

proposição 2.4 e à definição de y

PROPOSIÇÃO 4.9. Seja z;zicy. Se ]JocJ tal que

JO ' obo>o, yt;2 cb', então .jq'' ÍpuJ é uma face não dominada

de Ua em relação ao cone ay gerado por {o;ucir} e em relação

ao cone Cy gerado por {o:ucV'}

z)emonst;ração . Suponhamos que .7 o

ção para o;o: -] é análoga). Então,

N(ou)=tEk :=k. :l e ;io(JI (9=k ), k=l
.7o

J . 8 }
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;. «'." '"",:» «':*},'***, ,},-*::, k=], . .,s

, ;. =] e Jo.J](a'J

Então, ('zo,ooJ com zo.=] e goza» y.j/Jo,Joc.rJraoJu v d

t00a=O» ScJ r J» reso]ve #EuU]. Como D.70=1' c71 rzO,oO;
reso[ve Xrz; ] , yoc }'

Se iJ é urna coiTbinação convexa dos elementos de o,
então rzo,uoJ reso]ve /7[zJ]. Portanto,=o não é dominado em

Ua em relação ao cone C'V'. Logo lq"rozz) é uma face não domina

da de UC' em relação ao colhe ay

COlmO C'lrcC'y => .)x.rroUJ é urna face não dominada de Ua

em relação ao cone c;f. []

PROPOSIÇÃO 4.10. Seja otzcy e uu.tJ>O, ytJclr. Então

.l«'rz;ziJ é uma face não don\i.nada de UC em relação ao cone CV'

gerado por {u;ucy}

Z)epzonuí;l'aç?ão. Seja Eoc N'ruuJ. Pela definição de

.K'r'Uzz.)» u o>Utta, yn(Z/C. =>ozla<oz4uo<ozzrao+o;, yn(Z/C'.Então o

hiperplano #=lacR?t:p n = z;uao}, separa estai.Lamente em nona
e o Clr \Ío}. Portanto, .l-orou) é uma face não dominada

de Ua eln relação a C']r. ]]
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OBSERVAÇÃO

A hipótese da proposi-çao 4.8P oz4cy e oU.tl>0 ,

yocV' => para cada z;cya 3.jrOJ:Pêro) . olrt}.)>O' Pel'a proposl

ção 2.7r Nruz4)nM(o): J ypcy=>N(z;u)nr Ouyã/ro');=+. Pela pro-
posição 2.1,

EFÍPI)a: u Mru) => EFrpp)a = u./4roJ. Portanto, N('ouJEEFTPIJ

O que a proposição 4.8 afi-rma é que .lg'rou) é uma
o dominada de Ua num problema de programação vetorlalface nao

].inear:

rFÍ) : ma {ãa ; ncUC}J

onde a é a n\abri.z cujas linhas são formadas por vetores

que geram o cone polar reverso de Cy. Neste caso N('ouJ pode

ser obtido por algoritmos desenvolvidos para problemas de

programação vetori-a] ].i.near com variáveis contínuas

Portanto, condiçoes suficientes como as das propo'

lições 2.7 e 2.8 podem ajudar a reduzir os problemas cle prg

gramção vetorial linear com variáveis zero-um à obtenção de

pontos extremos eficientes em rP'J. Algori.Lhos que resolvem

este tipo de problemas podem ser encontrados em / 4/r /17/'

e / 3/. Para testar se um ponto extremo é eficiente ou naor
os dois primeiros resolvem problemas de programação linear

e o Último aá uma nova caracterização para eficiência de u-
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ma aresta Incidente ao ponto extremo eficiente e co)n Isto e

veta a resolução de probleraas de programação linear.
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CAPITULO lll

DESCRIÇÃO DO ALGORITMO PARA O PROBLEMA ÍPJ

1. 1 NTRODUÇÃO

Neste capítulo apresentaremos um algorltmo para de-

terminar, se existir. o conjunto de post;os e.fic entes para
o problema:

rPJ :»za { :acF},

onde F:{ ia(Rn, ,4nSb, oc,fcÍa,.Z}, .ÍcJ}

Este algorltmo fol desenvolvido com base, principal.
mente, nos elementos do subconjunto 7EV',

V':lo:u(}'JxXücy:o ezzooZoe oz} , e nos resultados teõri.cos aprg.

sentados no capítulo anterior, sobre c:s ma!)eamelitos M e Wdg.
finados de 7 em OI/a. Com 3 dcilinição destes ncapt.la111ül tcs X# e

N, podemos representar rls elementos do conjunto DUC' pot' xnd.o

de um grato dir-igido+ cujos vértices são os elementos de DUa

+ a definição de grato dirigido encontra-se no apêndice 2
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e os arcos são os elementos de '7 r poisa sabemos quer

acocMroJ, pcy r então ao+z;cZ)Usou se nocNTDTJ, p'cy e

=o./MrtJJ, yuc7, então =o+o.ZZ)Ua.

Na seção 2, mostraremos a construção desse grato dj;.

rígido e apresentaremos algumas das propriedades mais impor

tentes para o desenvolvimento do algoritmo. Em seguida,des-
creveremos um algorltn\o para determinar o conjunto EFTA), o

conjunto de pontos efici.entes em rPJ
Nas seçoes seguintes, descreveremos os procedimen&s

que foram utilizados para determinar os conjuntos que fo-
ram necessários para esse algoritmo.

lla senão 3, descreveremos um esquema de enumeração
=. n- -r',-.s,q;,n HQ llm;a ;aT'\rnrp. T)ara d(!teríttti.mplícita, através da geração de

nar os elementos do conjunto lr

Na seçao 4f descreveremos um procedimento para de

terminar o conjunto

{ c;a(DUC,\a+o/'Z)UC, {rOc'Pl: u.. /Vro)\ u.MruJ,ucP ocV'
através da geração de urna arvore binária. Com uma escolha

conveniente de e].ementas de V' e baseado numa analise destes

elementos, tornamos a geração dessa arvore num esquema de E.

numeração implícita
Na seção 5, apresentaremos os princi-pais testes reã

Ha+..a..-mina-- '". ann'itlntn de contos eficientes em

se

].izados para
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(PJ. Esta senão foi subdividida em 3 subseções. Na subseção
5.1, apresentaremos o teste de dominância entre oselementos

de dois conjuntos distintos; na subseção 5.2, dominância en

tre os elementos do próprio conjuntos na subseção 5.3, a ob
tenção de antecessores no grato dirigi.do e na subseção 5.4,
apresentaremos o teste de vi.abllidade dos elementos de Dt/C'.

2. O ALGORITMO

A ideia bãsi.ca do algoritmo que apresentaremos ê de

termo.nar o conjunto de todos os pontos ef a entes em rPJ , a

partir dos elementos do conjunto uWroJ: uNlroJ que não per
uc }' u( V'

telicent a uM('oJ, pois ã'Frp PJ :z)uc'\ uÀ/r'PJ

o fato de podermos trabalhar com o conjunto P é jug.
tlfi.Gado pela proposição 2.5, do capítulo 11, que afirma:se

ro],o2Jeyxlr,oZ#o2,então u] en OZtJe tJ2<n>NTU2JcNrolJ. Ai.nda,

cnnjecturaíi\os que seja possível trabalhar com um subconjuntode

r e obter o conjunto uiVroJ, pois. como mostram\os no exem-
o ( i''

plo abaixo, +zJc'P;Nrz;)cuWTU.J
€r

f



EXEMPLO 2.1 Seja a seguinte matriz de cri-terços

0

0

]

]

]

]

]

2

2

0

]

]

]

]

2

]

]

]

2

]

Para esta matriz de critérios temos:

7:ÍtJJ=r.z,-]z,],0;, oZ=rJ,-iZ,a,l),o3=rl,o,iz,-Z;}

Prol;=tr]Z,0,],01, riZ,0,1,iZJ}

N(o2J=tr],a,0,]), (],0,],])}

ay rt;3.J:{ r], 0, 2, 0) , rZ, ], ], 01 }

N (o ] J ./V rz; 2 ,J .,N ru 3 J

Para este algoritmo, os vértices de um hi-perctlbo u-

nitário Z)uc podem ser vistos como vértices de um qrafo dirá

gi-do, em que os arcos são elementos de ir. Dois vértices u
e a2estão ligados por um arco ucb'' comi origerll em a' e extre-

midade em a2 sse z2=icZ+u. Neste caso, di-demos que aó é su-

cessor de n:Z eic] é ant;eoeosoz' de E2. Denotaremos este grifo

dirigido por GTZ)UC,V';

Z
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EXEMPLO 3.2. Seja

7: { o 'z = r .z , 0 ,OJ, 2 3
=r0, -.Z, 01, u0

(o, o,l)
/']

2
0

(o, ] , ] )

]

U
3

D

( 1 , 1 , 1 )

2

(l, o, l )

(o, o, o)
/

«y'$
20

(o, l, o )

(l, o, o) -«' r], ], OJ

Vamos citar a].gumes propri.idades de arZ)Ua,rJ que SS
rão Úteis no desenvolvimento do a].goritmo.

1) coiílo foi visto no exemplo 2.3, do capítulo ll ,

nem todo ponto de #F'rP'Jpertence a algum /vroJ,
uc?. Portanto, em CTZ)t/C,}'J podermos ter oérí; aes
{.saladas

2) qualquer oáz't;Íce terminal de GTDUa,}'.Jpertence a
Ê'F'rP'), enquanto que os seus antecessores são ele
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mentes de urro;. No exemplo 3.2 existe um Único
ocy

vértice termlna[ ac= r7, 0, ] J

3) não existem ci-dos em CTOUC,71, o que equivale a
dizer o seguinte: a soma dos elementos de quais-

quer subconjuntos de y não é zero. suponham\os que
existisse um ciclo em arZ)Ua,yJ, como por exen\plo:

2

Z 3 3 2 2 3 ] ] . 2 ..3
Então: #'=a'+Z;'=E +D 'fD :;c 'rt; 'fu tu

Portanto .''..,;+D :"

Tara\bém podemos notar que

C.2;a ]

C'n 3 > Cz 2

a ]ZCa3zCa2zC,z] o que é absurdo

Serio grato dirigi(ilo Grz)ua, 71 conslderarinos um sub
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conjunto qualquer y], y'lsy , obterentos um grato dirigido
GTZ)Uaay71 no qual o número de oá)''t ce8 t;erm na s e de uá2''t;{

ces isolados é mai.or do que em árduo',VJ. A propriedade 2)

mencionada acima não é válida para GTDUC',yJJ , mas de-
vido às vantagens ci.tadas no fim da seção 31 o algoritmo SS.

rã desenvolvido uti.li.zango-se urn subconjunto P], 'PlsV
Apresentarem\os a seguir, a descai.ção do algoritmo

que determina o conjunto de potzí;oõ e/'ÍcÍení;es para o problg
ma rPJ , o conjunto #FTP

Observemos que o conjunto f' utilizado na descrição
do algoritmo é o conjunto de pontos viáveis:

F=ÍaC Rn;.4aÉbAaa.eÍO' }}

e o conjunto Z}UC' é:

Z)UC {ac R''';alc {0, ] } }

O algoritino será dividido, basicamente, em três pal
tes:

Falte 1 - determine um stJbconjunto y7de lr

Parte 11- determine

Z): {ncZ)UC';ic+oX'Z)Ua» Wz;c y'] }, que corresponde
ao conjunto de vértices do hipercubo uni-

tãri.o que, ou são vértices Isolados ou sâo



vértices terminais em CTZ)UC', P7.J

Sejam rl:g, r2'g e rPTPJ :#

determine:

#z):{ cz)nF: ZgcDn

determine

F] : { z c #D ;Z z € Z)\F

E2=ED\EI

determine

E3'{ ac(D\F:Zoc rE] uF21 : Cü'C;n}

se E3:#, faça ZT'fP; -tE'] e par
traria, determine

#=z-DC , Pc7], z( 3}

Z/ r=Z-UeZ)UC\F3 0( ylZJ Ze

determi.ne

61

F

C'zzCa}

e

F3}

/zoc rF uF2uE41]

Parte lll

Passo

Passo

Passo

Passo caso con

Passo
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Passo determine

E2:lacre' ZgcE6:ai/zaac} e

faça:

E2 E2uE6

Passo 7 -- determine

E3'ty cE5:#oc(EluE2):Cu>-Cg')

Passo 8 - determine

E'2'tacE2
e faça:

E I'ç E luE' 2

E .'ç E .\E ' .

e volte para o passo 4

Vamos n\ostras que este algoritino resolve o problema

rPJ ; /naa { C'a ; ac F } ,

onde F:]z(Rrz:.4nÉb, a ctO»]J}, isto é, deterirtina somente

pontos eficientes e além disto, detefiTtina todos os pontos Ê
ficientes.
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Observe-se que

1) yn(z?ua\l) pode ser atingido percorrendo em "senti.
do contrario" os diversos caminhos do grato dlrl

gado G(Dt/a» y]);

2) evi.dentemente, para yzcZ}UC\D, ]gcD:Cgzaa e

VyeD, +=(DUC\D: Ca>-Cy.

O algoritmo termina quando #3:@. Cabe mostrar que g.
[e termina e que quando termina o conjunto E] é o conjunto

de pontos eficientes em (P)
doisconsiderar casosTemos que

1) o algorltma termina na primeira vez que o
4 é executado.

Se F3=g=>rZ'@ e yac c#],/ncZ): acZC o

Como Pico(E7, ico(F, então, aocE}.ÍPJ

passo

li) o algoritnto não termii\a na primeira vez quem pag.
se 4 é executado.

Neste caso, gerimos os antecessores dos elementos

de ER e deter'minados o conjunto #'2r tal que

yaoc#l2' ;3 cD:cnzcao. Como yaoc#'2' nocF» pode-

mos tomar #7"p FluFl2.l .L H



Enquanto F3## , repete-se o mean\o x-aciocÍnio, dg

terminando sempre o conjunto F'sl' Num número fi-

nito de iteraçõesr teremos E'5=# r pois no grato

dirigi.do GT'Dual l77)nao existem ciclos e existe
um número finito de pontos em Z)UC'.

Quando Z :#, recaímos no caso i.)
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3 OS CONJUNTOS 7 E 7,

Daremos a segui.r a descrição do procedia\ento utili-

zado para a obtenção dos elelbentos do conjunto 77' Colnor pg
ra selecionar os vetores de y que pertencem a r , sâo utili

zados mui.tos testes, a geração desses elementos gera descai

ta em três etapas. Na etapa ]. será mostrado um esquema de

enumeração dos 3n vetores tp, tais que: ucRzz e o+({0,],-Z} ,
J'(J. Na etapa 2f aplicaremos os testes bãsi.cos para a esco-

lha dos elementos de 7 e a defi.nação de r. lqa etapa 3, des-

creveremos doi.s testes adicionais para apressar a eli.mínaçâ)
dos elementos no processo de enurrteração implícita.

Etapa l

O esquema utili.zado para a enumeração dos 3n veto-
res citados acima é o da geração de uma árvore cuja raiz é

o veto- 0 e os «Ós «{'j de nível { e .Í-J,Z,...,'*(;l ,;ã. os

vetores que tem { coiuponentes não nu]as, {=],2, ...,n. Um e-
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lemento or2'+])dlz-se deoeendente (filho) de um elemento oa

rÍ+lZJ:U-., iÍ=lZ,...ak<n e se existe um único t,JIZÉISn-ka

tal que o(I' ]'l# ul =a. O elemento ut é chamado de ant;ece-
j+t ij+t

dent;e (pai) do elemento urz+]
Os elementos desta arvore devem ser gerados por nz'

vel, a partir do nível l.

O seguinte exemplo ilustrara o esquema de enumeração

para n:3

EXEMPLO 3.1

'zs3.g

6;, . Á-''''

:ílg!.!

"'+(qQ,JJ :!!!!.]

rÁ.-li J(iai; 'L (4.-io;xe rJ.}aJ .á-z.q-3Jd (-4alJ it r-l-w'X (-x4,o.t r{4-l.-D\rq-J,JJ J(qPZJ re

/J \

[ J f- ;],J J



66

Algumas observações podem ser feitas quanto à gera
ção dessa arvore

1) o vetou u=0 não satisfaz Cpz0. Portanto, nãoéne
cessãrio gera-lo.

2) é conveiiietlte que a geração dos elementos de ní-

vel. l seja feita à parte pelas seguintes razões:

- como são vetores do tipo + ez, {=], ...,}z, não

é necessário construí-los explicitamente;

- para testar se Ce& O rar-el",JzOJ, basta verifi-

car se a coluna az: da matei.z C é ct 20r-ct'zO.)

Etapa 2

Para descrever esta etapa, necessitamos de um con

junto auxiliar onde serão colocados os vetores que não per-

tencem ao conjunto P , n\as c\lhos descendentes podem perten
cer a y' . Denotaremos este conjunto por Ny.

Para cada uzJ que for gerado na etapa 1, devem ser

aplicados dois testes para verificar se pertence a V ou aNr

Teste 1 - veria.car se C;.z;z'7zO

Teste 2 - verá.ficar se existe u(7:o ezzuoZoe o2''7

Assim, teremos os conjuntos:
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7=toij;CoÍaZOAZo(7:u enz;oZoe ot'7,

:Í:,, ..., ;*(;), ,:.,...,«, .

N7:tuiJ;CoiJ/0AZu cP:u e?zPoZue o2''7,

r;l, .::,..., «,] ,J 'J

Para efeito de programação do algorltmo no computa

dor, ].embremos que

1) é conveniente guardar a posição da Ülti.ma rompo
nente não nula de cada elemento de NVP para po

der gerar, facilmente, os seus descendentes.

2) ê conveniente guardar separadamente as posiçoes

das componentes +:Z e -lZ para cada elemento deNyr

para poder verificar, facilmente, se um elemento
enuoZoe o outro.

3) sendo Dz'? a Última componente do vedor o'J que
foi definida corri +iz ou -.Z, para verificar se o''

é enooZz; do por algum ucP. basta considerar os

elementos ucy tai.s que: uk:ok ' Isto se justifj.-
ca pelo seguinte n\otlvo: se um vedor o tal que

u..=0 enuoZoer ozJ, então :iã teria feito con\o seu
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antecedente

Note-se que nesse esquenta de enumeração, se um cer-

to nõ u'J passar a pertencer a y ou for envolvido por algum
elemento de V' então a subãrvore de raiz z;z'7 será descartado

Suponhamos que na arvore do exemplo 3.1 o nõ

rO,-],alce. Então, a subãrvore a ser gerada será:

(qo.o J

rq-loJ Àra,i,pi ''»rgg-lJ

(q.i.-z.p b rglH

Do ponto cle vista teórico,pescas duas etapas são su-
ficientes para determinar o conjunto r . Na etapa 3,são rea

lizados testes adi.cionals para apressar a eli.nti.nação de sub
arvores con\ raiz no nível mais baixo possz'vel. Antes da des
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crição desta etapas introduzirentos nomenclatura e notaçoes
para enunciar de forma mais clara as propriedades em que se
baseiam os testes mencionados acima.

Dlrelaos que cada vetar o é composto de duas partes:

uma parte fixa ro'fJ e a outra parte variável roo) , onde

OP=ro,...,O;. Denotaremos o vetou o por D:rDJ,tJv) . Suponha-

mos que k seja a posição da Última componente não nula de u

Então, ruoJ=ro])o2f''''okJ e rüuJ:íz;k+Z'''',on)=r0,...,0)

EXEMPLO 3.2

Seja o=í], 0, -], 0, 0, O, O)

(of ) - ( l , o , - l )

roo)=r0, 0, 0, 0)

Sejam

i) O uu\ vetar câHdidcato para ser e].evento do con

junto Ny na etapa 2;

ii) #:au e .['rz;) {il: áiáp'''p.i'O} ;

ili)Cr uma submatriz de C tal que

C;,=(c!.f-.;, {c]'ro;e J'=],...,k,onde k é a ültin\a
componente de ('uJJ;
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iv) SfÍu)'e(Cf'or}

P2'0pz'iodada 3.]. Seja o tal que .Z ('uJZg. Se
S.PruJ+ E E. c'..-.l=Srz;J< 0, então, não exis t;e descen
' ;i=t+t 'tel (o)

dente o de u, tal que COZO

Calcular E l E
;i=t+ l {.( l (o )

parte variável rtJu; com va]ores +:Z ou -] de modo a obter a)g.

di.çÕes mais favoráveis para que um descendente D de z; possa
satisfazem C'oZO

n

n

9
l J n] 4:4 n= ,q .q -l='1 n-i v- 3

[:XEMPL0 3.3 Seja a seguinte matriz de critérios

3

]

2

Então: p=r7,0, OJ é tal que C'u/0,

pois

a -
0

Neste caso
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.Z'' rUJ : { ] , 3 }

2
s J:.=[ :z , ] ] [] ]: -]3

n

[

ã=t+t
E a

t.7 ] +4 l + l -3.'' 2 l =ã

$(o)= -]3+6 <0

Portanto, não existe u , descendente de u, tal que

Suponha que u'7, J'=], ...,q, sejam os descendentes de

D tais que C;o'7z0, .i=:z,..., q. sejam kr],),...,krq.J, respecti

valente, a última posição fixada eln u:7 e o;7 :õkro'J' onde

ók(.jlct-:Z,l}. Seja z;sKuJ, J=],...,q, descendente de or tal
quer g=aos/0, J'rOsJ=Íi;:z<íÉPAy,[<O} e krsJ a Última posição
fixada em oi' . Seja

x' : { k r .j J c.tk(j))"Õk(jl<0, j:l, ,q}

P2''opz'iedade 3.2. Seja z;8 um descendente de Or nas

condições acima. Se
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s.fr,'J,l .}.,,,, 'Íkr:í, I''' {..r'f,,, '{.l:s,«a,

para kr.7Jc.K' e krsJ+.ZE]S:lz, ZpkrJJ,J=]»...,q, então, não e-
xiste descendente D de uu, tal que Cozo

Neste caso, podemos di.zer que, para o existem alga

mas posições na sua parte variável que já foram definidas ,

isto é, os outros descendentes do mesmo antecedente jã per-

tencem a y ou foram envolvidos por algum elemento de i/. Pol
tanto, se essas mesmas posições forem definidas cona os mes-
mos valores, este elemento será envolvido. Calcular

{cJ-rz;s.Jaikr.j;l l2,c.[-rosé c{ l é equi.valente a im-

por as condições mais favorável.s para que algum descendente

o de o' possa satisfazer C'ozO

EXEMPLO 3.4 Seja a seguinte ntatriz de critérios

2 -5 5 -]0 8

a:! -3 20 -25 7 -]0
4 2 6 --7 5

Sejam: u=r-],],0,0,0,J=> aDiO

UA = (-1 , 1, 0, 0, ]. )=> Coi ).0

z; "= r-] , ]Z , 0, --] , 0 ) =>Cz; " zc7
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u 3:r..Z , ]Z , ] , a, (2 J :> Cü 3#0

.r- ru 3 ,1 ={ ] , 2 }

{.E-r03.J Ó5=-2xZ=-2<0

c{ 4 »' 6 4:-3 x r-] J =3 > 0

S,rDo)=-4

.:-4'l-zl=-2«0

Portanto, não existe descendente o de t;s tal que ,

Etapa 3

Se o é tal que Cu/O e satisfaz a propriedade 3.1 ou

3.2. então elin\ine-o. Em caso contrario,tJcNy

Para problemas com nã.24 ,o tempo de processamento na

geração de y pode chegar a alguns minutos com un\ programa
escrito enl ALGOL,no computador B-6700. No entanto, experlêB.

clãs computacionais mostraram que o a].goritn\o é mais efici-

ente ao gerarmos apenas um subconjunto qualquer de 7que chg.

mimos de y7' Ao trabalharmos com y] estaremos trabalhand.)
com o grato dirigido CTZ)t/a»v.ZJ cujos arcos são os elementos

de y,. Desde que lr7sy o número de vértices isolados e de vé:

vices terminais de GTZ)UC',y]) tendem a aumentar, afetando ag.
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sim, as partes ll e 111 do algoritmo. Ainda assim, experiêB

clãs computacional.s mostraram que o aumento no tempo de prg
cessamento dessas partes não é tão significativo quanto a S.

conomia conseguida na parte l (vede tabeJ-a 4.1 apresentada

no capítulo seguinte).

4. O CONJUNTO D

Se P7='? o conjunto Z) obtido na parte ll do algori-
tmo será o próprio conjunto ZPÍP'J, pois os seus elementos

são os vértices do hipercubo unitário não dominados em ne-

nhumadas direções o de lr. são os vértices isolados oucs vél.

ti.ces terei.mais do grato di.rígido GTZ)t/aalrJ. Se V'7cy, então
EF{P*)cD

Descreveremos a segui-r o procedimento utilizado pa-

ra a obtenção dos elementos do conjunto Z). A ideia inicial é

de obter os e].eventos de Z)C/C' através de uma arvore binária

em que cada eletnento tem descendentes O e 1. 0 exemplo abas

xo mostra a subãrvore de raiz O. A subãrvore de raiz l po

de ser obtida de forma semelhante



EXEMPLO 4.1

r o,.z J

7.

r Q, ], .z J

]

'r qq] J

P

r(q&Z,Z; (qJ,:Jo]b árQ],e!; rqJ,o,OI'

]/ 'V }' \o

4'',,' ,..,,X Z'',,

A geração desta arvore pode tornar-se um esquema de

enumeração implícita se partirmos de algumas arestas fixa-

das a priori e anallsarinos os descender\tes em cada nível

A regra aditada para fixar essas arestas e o proce'

di.mento utilizado para o desenvolvimento dessa arvore bidé

ria serão descritos a seguir, em etapas.

Na etapa 1, escolherentos, convenientemente,Jos veto-

res de t'',para dar origem aos velares que contribuirão na rl
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xação das arestas iniciais.

Na etapa 2, descreveremos o procedllnento para obter

arestas a partir dos vetores selecionados na etapa l.

Na etapa 3, descreveremos o procedlinento para obter

os elementos de Z) através da árvore binária e a partir das

arestas jã fixadas na etapa 2

essas

Etapa l

DEFINIÇÃO 4.1. Seja J,roJ:ÍJcJ:o;po}.Se

ru'Z,u2Jc7 xr.Z e /7ru'ZJn.rlro2J:@ , chamamos os vetores o Z e
o' de z;e fores base

Nesta etapa determinamos um conjunto de t;eí;opas ba-

se de y7' isto é, determinamos o conjunto:

V'bege'ÍU2'(7.Z: n J.ZroJ=gl:tu02', {=.Z,..., nb}ue r.

Os valores deste conjunto podem ser selecionados na

parte l do algori.tmo ã medida que os elementos de y'7 vão será

do ge:Fados.

Lembremos que ncZ) sse n+'t;/Z)UC'a yz;cy7
Vamos obter estes vetores n a partir dos oet;ares ba

oe da etapa 1. Seja uPz' um elemento de l/base' Se definirmos
abo tal que
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n2:0:.Z se obÍ:-]

.{' se oZ?Í=], .j.J.r Z' ;,

então nÍov.ub{(DUC. Mas qualquer outro atkcom a+k({0 .Z} para
JcJ,robÍJ é tal que acta.fz;bí/Z)UC, k=],...,2 ]-:Z, onde }z] é a
cardo-validade de J,rub ) l.mostramos abaixo, um exemplo destes
elementos

J

EXEMPLO 4.2. Indiqueinos por e os valores de =;k para
jÍÚ .(o' i)

b .
Seja: o' ]-r], 0, -], OJ

Então: aZ0'rO,f, .Z,fJ, rJO.robJcZ)t/a

:cll-(0,8,0,e), nll+ot)IZDUC

E12-(l,e,o,e), n12+ blZDUC

=13. (1,8,1,+), =13 +uo l ÍDUC

Denotarernos por Hzz'rn7) o nun\ero 2 - ]

Aos vetores a2'J, .7=] 2».. ., nz'rn.Z.), como os obtidos
acima, a partir de poz:, {=],..., nb, chainanlos de z'ad?lcaÍu ob
tidos de uol ou simplesmente radical:õ quando o
entendido.

Sejam Xar{), 2:=.Z,...,nb, os conjuntos de radicais OEI.

tidos de cada ub{ e rdr{) à cardinaJ-idade de cada #Z)r )
da radical a2''7cRDr J é tal que, =tJ füb{/, Z)UC', {=],..., nb e

Z estiver sub

Ca-
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3=1,...,rd({)

Etapa 2

Nesta etapa, determinamos os conjuntos

RD({. )=\aJ'a , (l.l , rdrÍJ} , {=], .. ., nb

e

rzb

RZ)F : H RZ)r{) ou

ROF=\=k= (ulj(1) a=2j(2) =nb;l (rLb ) ) ,

niJ'rCJcRD({J, {=],...,nb}, k=.Z,
?zb

, n rdr{)
{ :]

A cada aRcA?Z)F chamamos de I'adÍcaZ final. Denotare-

r J,.o conjunto dos índices J' tais que Jc u Jro"'J
Determlnainos/ assim, o conjunto dos raciicai.s finais

que constituem as arestas fi.xas da árvore binária

Mostramos no exemplo abaixo a obtenção desses con-

zb
mos PO

]t

juntos.

EXEMPLO 4.3. Indíquemos por ü os valores de alk,pa

ra jdJI(ub't), .t-l,z.

Seja: }'baba'(o '=rO, a, 0, ]J,
b

o, -l, o)
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Então

RZ)r]):ÍalZ=rf, f, 8,.ZJ }e rdr.ZJ:Z

RI)r2)=ta2]:{0 f,0,f.), a22.r],f,0,fJ, Jc23:r.Z,f,],fJ}

e rdr2)=3

RDF=RD(1)xRD(2)=1.(a=1],3c21), (a:ll,ac22), (áGIl»aa23)}

XZ)P:lr0,Õ,O,iZJ» r.Z,f,o,.ZJ,r],f,],]Jle af:tJ,3,4}

Obtido o conjunto RZ)F, como os radicais aK tem alga

luas posições com valores jã fixados podemos verificar se

nk+o/z)uc, yz;c7:Z. Se isto acontecer,

para Ocú.f e ateia,:Z}, rtX'Úf' ncZ)

A cada elemento obtido a partir de aK chamamos de

descendent;e do I'adÍcaZ =k ou sintpleslnente desaerident;e qtlan-

do o radical nK estiver subentendido.

Etapa 3

Consideremos um elemento ickcRZ)F Se zk+u#'Z)UC;s y c7.Z

então todos os seus descendentes são elementos de Z)

Seja y.rakJ:Íocp7'ak.+ocz)ua, akcJ?Z)F}. Se

.]tJcy,rakJ .o :0, y.7Jd'J#:., então descarte este radical ools
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Bk.foeDt/aa y ({a,]}, JX'JP' Em caso contrario, definlmosmais

uma componente =So' J'oX''r.f' a$oct0, ]}. Se r ck+u)/Z)Ua,
yocy,rakJ então, todos os seus descendentes são elementos

de D. Se ainda }ocy,rakJ;rak+o)(Z)UC', fazemos

l/7 rock.J.+ y. rakl\locr7rakJ . rak.FoJ/Z)Ua}. Defina.mos mais uma

componente aK], oJx''r.f} J] J e =; €10,]}. Assim, fixamos dg
as componentes ra= , =: J({0,Zlx{0,:Z}.Repetimos este pro-

tJ 0 d l . ,.

cesso até que y7rackJ=# e todos os descendentes de n'' são elg.

mentes de Z). Se todas as componentes a:, o'x'ar jã foram defi
nadas e V',raKJ.íg então eli.mlnamos esse radical

Repetindo-se esse processo para todo n'çcRZ)F , obte-
mos o conljunto Z):

Z) : { a ( Z)U (; a+oi'Z)UC'a V cy7 }

5 . O CONJUN.TO ZPÍPJ

A obtenção do conjunto FFTPJ a partir do conjunto Z)

obtido na parte ll do algorltmo baseia-se, prlncipalntente ,
ern :

a) fazer testes de dominãnc a entre os e].eventos de

Z) e seus antecessores;

b) determinar os ant;ecessores dos vértices no grifo
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c) fazer testes de oiabÍZidade dos elementos de Z

dirigido GTZ)U , F:Z);
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dirá.lido GTZ)Ua» yl;;

c) fazer testes de oiabiZ dada dos elementos de DUC'

5 . 1 DOMINÂNCIA ENTRE OS ELEMENTOS DE DOIS CONJUNTOS

Sejam dois conjuntos E eX, tal que

E:{ cR?z:eCa zea;cz'f'Z, {:.Z,2,...,ne}

Admi.ta-se que queiramos determinar o subconjunto de

elementos de # que não são dominados pelos elementos de F.

Seja s este subconjunto.
Descreveremos a seguirá p

utilizado para a obtenção de S

procedimento0passos/or

Passo 1 - Ton\e um eJ-emento ga de #
]

Seja #

]Z
Seja oc :aPasso 2 'Tome un\ eles\ento a' de É'

Passo 3 - Se eCazêeaZ/'7e C'=z/agJ, então tome outro

a=tcF, se existir, e volte para o passo 3
Se não existir, gÜcS

Passo 4 - Tome otxtro g'7€17 , não testado, se existir,

e volte para o passo 2. Se não exi-sair,pg.
+'n
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5 . 2 OObiiNANCiA ENTRE OS ELEMENTOS DO PRÜPR19 CONJUNTO

Suponha que queremoslestar a dominância entre os e

lementos do conjunto,

#= {zl', z1=], 2, , }ze} ,

que é particionado em ne suk)conjuntos unitários #.. tal que

Z..=Ía'}» {=.Z»2,...,ne. Então, F= u E.f = u {az}
]Z

A dominância será testada entre os elementos de ca-

da dois subconjuntos E'{ e E'{.f:Z, conforme o procedllnento deg.
crivo abaixo:
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Passo

Faça: Í €1; .Í+-lJ

então içl'+] é comi
nado
e é eli.mina
do. Coloque

Z em Sa Jj
nao ea'então

;. a.{ ;c. {':z
senão do

minado por
nt e vice
versa
coloque
e a; » neE.
ta ordem.em

sJ;
Passo então é domina

do por az
e é elimina
do.
Coloque azp]
em S+;U

senão
;. a.{'''l:c. { senão não é do

minado por
r''' e vi-
ce-versa.
Coloque =t+Z

e at"fnessa
ordem,em S..;

U
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asso J

Se ainda existem pe].o fncDos dois subconjuntos a serem a-
nalisados, então,faça:Í+if2; J+-.Í+] e vo]te para o passo 2

(quando os subconjuntos não são unitários, o incremento da-
do ao { deve ser modificado de forma conveniente) . Se exis-

tir apenas um subconjunto a ser analisado faça: J'+J+.z;Í+-Í+2a

coloque al' em s.Í e pare. Se não existe mais nenhum subconjun
to, pare

Obteve-se, assim. urn subconjunto S de E, partlciona

do em [ne/2] subconjuntos S . de um elemento, al' ou ai+ , ou

de dois elementos at e at+] dispostos em ordem decrescente

segundo eC'az' e eCaz+]. Então, S poderia ser, por exemplo:

P

J

S {alluta3,a4lula6Ju...ulane} ,

dependendo da dominância entre os elementos de # e #. ..

Se repetirmos esse procedimento, testando a domlnân

cla entre os elelllentos de s{ e $.Í+], obteremos um sul)conju2.
to de # part[cionado em subconjuntos de um a quatro e].even-

tos. Ao repetlrmos esse procedimento por [ne/21 vezes, obte

remos uin único subconjunto de # que será o subconjunto de e

].ementos não dominados pelos elementos do próprio F

tZ
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5 . 3 ANTECESSORES NO GRAFO DIRIGIDO CTOua,7,.J

Dado um vértice acGTDt/a»ylZ.), determinar o seu aní;e-
aessoz' significa determi.nar um outro vértice Z/, tal que

g=a-o, u(7] e gcDUa.
O procedimento utilizado para obter estes antecessg

res seta discutido para cada tipo de problemas apresentado

no capítulo seguinte

f

5 . 4 VIABILIDADE DOS ELEMENTOS DE DUa

Para veria.car se uiTI eles\ento n é viável ou não, ig

to é, se .4nÉb, basta fazer adi.ção de colunas aJ de A, .jcJZr

J.=ÍJcJ:a..=Z} e verificar se E aláb.
7

OBSERVAÇÃO .

Mais detalhes sobre programação do algoritmo em

ALGOL do B-6700, podem ser encontrados no apêndice l.
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CAPIVULO IV

RA OilyB$NV$S MATRIZES DE
CRITÉRIOS C

1. 1NTRO DUÇÃO

Neste capítulo, apresentaremos o algoritino para dize

rentes matrizes de critérios C'. Em cada caso particular, de-

vido à estrutura da matriz de critérios, introduzi.mos algu-
mas slmpJ-ificações para melhorar a efi-ciência computacional

Apresentaremos, também, os resultados dos testes computaci.o-

nais, obtidos com a apli-cação do algoritmo para cada um des
tes casos

Nas. exl)eri.anciãs computaci.orais os elementos da ma

tri.z de critérios C' e cla matriz ,4 (todos não negativos) fo-

ram gerados aleatoriamente no i.nterva]o [0, ](20]. Cada e]en\en

to do vetar b fol calculado corno uma fiação da soma dos ele-
mentos da linha correspondente em ,4, isto é, cada

,.=a E a..,f, {:ZJ...,nz. Foram utilizados os seguinte
' {.=1 'u3

res para a: a. 75, 0. 50, 0. 25.

Na seçã0 2, analisaremos o caso em qtle a matriz de

critérios C' tem todos os elementos não negativos. com nele

n

veloS
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menos um elemento positivo en\ cada colunas. Demoninaremos u

ma matriz com esta característica. de matriz de critéri.os C

não negativa e denotaremos por CZO. Esta é a hipótese sob a

qual conseguimos introduzir mais simplificações ++ rnalgori-

tmo,as quais influi.ram significativamente no tempo de proceg.

lamento computacional,como podem ser observados nos resulta-
dos dos testes apresentados

Na seção 3, apresentaremos mais a].duns resultados teê.

ricos que permitem analisar os problemas com a matei.z de crl
térios C'zO, num conjunto de pontos viáveis F fixo. Neste ca-

so, ainda, o algori.tmo si.mpliflcado da seção anterior pode

ser aplicado.

Na seção 4, apresentaremos o caso em que a matriz de
critérios C' tem uma linha não positiva e todas as outras nao

negativas. Denominaremos uma matriz cc>m esta característica
de matriz de critérios C' com uma linha não positiva.Neste cg.

se, não obtivemos nenhuma simplificaçãor no alqorltmo em siP

mas, notamos que existe um subconjunto yZsy , com um numero
de elementos que pode ser considerado Ótímo em função dto teU

po total de processamento.
dematrizque a5 , apresentaremos caso em0Na seÇao

+ vida observação 2) no fi-nal da seção 2
++ convém notar que, quando CZO, podem ser introduzidas sim-

p[ifi.cações seme].dantes.vida observação 1) no final da sg.
,.-;n 9
'r L-ÜV H 0
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critérios C' tem uma certa porcentagem de eles\entoa negati.vos
Nas expert.êncías coiTtputacionais usamos aproximadamente 20% ck!

elementos negativos. Denotaremos por a 20%, un\a matriz com

esta característica. Neste caso, podemos estudar o problema

decompondo a matriz de critéri.os C' em C'=Ea.ZIC2sC3]r sendo C7
uma matriz pxnZ' não negrati.va, C'2 uma matriz pxn2' não posi-
tiva e C'duma matei.z pxr'n'nZ-n21 com elementos positivos, ne-

gativos ou nulos. É fáci.l ver que, com esta decomposi-ção ,

as matrizes C'.Z e C'2 são matrizes com características apreseD.
fadas na seçã0 2, para as quais obti.vemos muitas simpli.fica-

çoes no algoritmo. Estas si.mplifi-cações permitiram que utili

passemos apenas a matriz C'3' de di.pensão menor que a da ma-
triz C', nas duas primei.ras partes do algoritmo o que o tor-
no[i, computaciona].mente, mai.s eficiente

Na seção 6r apresentaremos os resultados de alguns
testes contputaci.orais para probleatas caiu a matriz de crité-

rios C' 20%, vara.ando-se os parâinetr-os p e m. O objetivo des-

tes testes é observar a variação do tentpo total gcasto pelo
algoritmo eln função do número de funções-objetivo e do núme-
ro de restri.çÕes associadas ao problema

Na seção 7, anali.saltemos os resultados con\putaci.o-
rais apresentados nas seçÕes anteri.odes.
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2. O ALGORITMO SIMPLIFICADO PARA A 1'MATRIZ DE CRITÉRIOS a NAO

NEGATI VA.

A principal simplifi-cação conseguida no algoritn\o é

devida ao seguinte lema

LEMA 2.1. / 2/. Se CZO os Únicos n vetores de y ne-

cessários para construir EFTA'J:Dt/C'-uMTDJ são ot=el', ÍeJ

Note-se que com este resultado a parte l do algori-

tmo pode ser eli.minada. poi.s yl:t'=Íet } . Com este conjunto

V', podemos facilmente verificar que no grifo dóri-lido

Grl)UC,y7,) não existem vértices isolados e existe um Único ve=
time termiiia[ e=r],:Z,...,Z). Portanto, a parte ll do algori-

tn\o também pode ser eliminada e o conjunto D=te=r.Z,],. . .,IZ)}

A figura 2.1 mostra para n:4P um subgrafo de

Crz)ua,7,) que é suficiente e conveniente para gerar os ante:-
cessores. Cada algarismo do número dado a cada vértice reprg.

senta a posição J»]áaSn, tal que nJ::O, para ncZ)UC'

z) €

n
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0
.nt'oeZ 0

4 . . ...zzz'oe Z .Z

nz'lle Z ún

1 23 '124 8 1 34
nÍueZ 3

234

nt'UeZ 4

Figura 2.1

A parte 111 do algorít[no consiste, então, em anal.i-
çar este tipo de subgraftn que tan\bém é uma áz'uol'e. A cadavez

que o passo 4 do algori.tmo é executado, os náo de um nível
sao gerados. É fácil ver que, se o nÓ O da árvore acima for

viãve[, i.sto é, r]»],]»]JcF então #FT'P,):Ír] ]»],.Z»,J}. No ca-

so gera[, #FTPJ=Íe=r.Z,...,],)} .Portanto, no algoritmo pode-
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mos considerar o conjunto E7:#.
Apresentaremos a seguir o algori.tmo simplificado.Co=

servaremos as diferentes partes e os números referentes aos

passos da parte 111 da descrição original do capítulo ante-

rior,para futuras referências. os passos que não forem mencig
nados não serão necessários neste caso parti.Guiar

Parte .[: y,:Íe'}...7
n

Parte [[ : Z)= { e=í .Z, ] , , :z J }

Parte 111: seja B2=#

Passo 1: se ecFf então F)'rPJ+-Íe} . Pare

Em caso contrario , ecF3

Passo 4: se F3:# r então EFTPI'+E2' Pare
Ern caso contrãri.o, determine:

F4:lg;g'Z--0CFJ t;Cy.Z» ZCF3}
e

B5=Í# ':y '=Z-UC DUC'\F» ey7,

Passo 5 : determi.ne

E 6' \ y' yeE 4p'" ItoeE 2uE 4: C\oZCy \
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Passo 6: determine

F2:la;accE2A;Jgc#Õ:a#zCa} e

faça #2'p#2uE6'

Passo 7: determine

F3 {g r y rcF5AZocE2:ao'Cy '} e

volte para o passo 4

Seja zcF.x' No passo 4 do algorltmo, para determinar
lhos um anZ;ecé?ss02' de z, estamos determinando gcZ)Ua , tal que

g=ü-el', {eJ. Analisando a arvore da figura 2.1, podemos no-

tar que.para obtermos # a partir do verti.ce z , basta fazer-

mos uma componente Wk+t: a' para ]álsn-kr sendo k o índi.ce
da Última componente nula de z. Com isto queremos dizer que

no passo 4, o antecessor g pode ser obtido sem efetuar expl.l

citamente a diferença z-c?', {e J
Da mesma forma, verá.ficar se .4#$b , para g=z-eü,{l.€4

também torna-se mais fácil, pois se o produto .4z jã fol cal-

cu].ado, basta subtrairmos deste produto a coluna aü da ma-

triz 4 , correspondente ã componente e;l do vetor e'
Quanto aos testes de dominância não hã nada asimpll-

ficar.
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Os resultados dos testes computacionais para proble'-

mas com CZO, uti.llzando o algoritmo acimap são mostrados nas

tabelas 2.1 a 2.3. no final desta seçao.
Podemos ainda encontrar o seguinte problema. Como

D=te=r],],...,]J}, se o primeiro ponto viável tiver poucas '

componentes iguais a ]p então o passo 4 do algoritmo deveser
executado varias vezes até encontrar o pri.ineiro ponto viável.

Para apressarmos este professor testados o seguinte procedi-
mento

resolver um problema auxiliar de programação inatemã-

tica linear:

z =man{ ea : .4 a;E:b , ng:lA JC àO }

pelo método sil pZe 2'guisado e determinar o conjunto dos
=-'..1.,,. n. nl/P .nm l Z l nnmnnneHtes iguais a ]. Seja Z) estevértices d

conjunto.
No algoritmo, substitui.mos Z) por D?rZ)'eD,) e as seguin-

tes modificações são introduzidas na parte 111 do algoritmo.

Passo 1: determine

Eo=Ín:acDnFAZgcZ)nF Wz c}

Passo 3: determine

Ex:lz:zcD\FA#acE2' Ca C;z}
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Os passos seguintes continuam sem nenhuma alteração.

Experiências computacionais mostraram que a reso].ra-

ção desse problema auxiliar é útil somente no caso de

bÍ=0.25. .E. adl.Í' 'í=],...am, conforme os resultados apresenta
dos nas tabelas 2.4, 2.5 e 2.6. comparados, respectivamente,

com os das tabelas 2.1, 2.2 e 2.3. No problema 12, noJO, o

problema auxiliar não se mostrou Útil

n

J

OBSERVAÇOES

1) Quando a matriz de critérios a tem todos os ele-

mentos não positivos, com pelo menos um elemento

negativo em cada coluna, podemos introduzir simlü.

fi.cações semelhantes ao caso em que czo, lembran-

do que, 7]:t-ez'Jn.]e o con:junto Z):trO,a,...,OJ}

2) Quando uma coluna oR da matriz de critérios C' tem

todos os elementos nulos, o algorltmo pode ser a-

p[icado. Porém, apos ter obtido o conjunto so].u-

ção, se algum ponto as com a componente ak-7 for

solução, então o ponto a' tal que a'k:O e z'.7=z.j
Vapk, ]á.Íán também será urn ponto eficiente. se tg
dos os elementos da matriz .4 sao não negativos.Em

caso contrario, devera ser testada a viabilidade

para o ponto a'
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Tabe].a 2.1

?z=Ja» m=4 p=3» Cza, sem SÍmpZea

N9 (b

Prob]..
Valor
de a

N9 de I's do
19 Pto. viá-
vel

N9 de e].emen--
tos em FF('P)

Tempo Total
(seis)
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Tabela 2.2

zz=]4 m=4» p=31 az0, sem st,mpZea

N9 do
Pxd)l.

Valor
de a

N9 de I's do
19 Pto. viá-
vel

N9 de elemen
tos em EPTP7'

Tempo Total
(sega)

         

       
20.09
20.20
19.75
20.41
17.63

       
28.29
27.87
28.08
28.13
28.14
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T'abela 2.3

n=]8:p rn=4» p=3 aZO» sem s2,mpZea

N9 dol Valor
Pr(i)]-. l de a

N9 de I's do
19 Pto. viá-
vel

N9 de elemen
tos em FF(P.)

T'empo Total
(seis)

31

32

33
34

35

75

75

')5
75
75

14

14

14

14

14

53
52
87

15
19

39 . 39

25 .85

63. 36

l0.66
44 .25

36
37

38

39

40

50
50

50
50

50

10
10

10
10

60

20
52

23
44

339 .07

236.61
285.49
212.47
251.88

41

42
43

44

45

25
25

25

25
25

Somente l destes problemas fol pro-
cessado se/r? 8 /zzpZen pois o tempo tg
tal gasto para este problema fol
bem }nalor (-500 sega) que o gasto
c'o#i sÍmpZea (Tabela 2 .6)
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Tabela 2.4

?z=]01 m=4) p=3» az0, com oillnpZeac

N9 dol Valor
Uobl. l de a

N9 de
lis do
19 Pto.viável

L z J
obtido

pelo
Slmplex

N9 de
elementos
em rPTPJ

Tempo Total
(seis)

l
2

3

4

5

75
75

75
75
75

7
7
7
7
7

7

8

7

7

7

8

10
7

8

10

1 .90
2 . 06
2 .02
1 .90
2 .12

50

50

50

50
50

25

25

25
25
25

9

11
7

7

11

l
2

3

3

5

2 . ],4
2 .29
2 . 49
2.11
2.2910

11

12
13
14

15

1. 90
1. 37
1. 03
1.04
1. 29
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Tabela 2.5

?z=]4» m=4, p=3» a2oa com SÍmpZeic

Lz J
obtido pe-
lo Slmplex

N9 de ele
mentos em

EF(P)

Tempo To-
tal (seis)N9 do

Proa..
Valor
de a

N9 de I's
do IQ pto.

viável

         
lO.13
7.46
8.16

l0.91
7 .46



p=3,

-100-

Tabela 2.6

n=]8, m=4, p=3, az0+ com SimpZea

N9 do
RUBI.

Valor
de a

N9 de lis
do 19 pto.

viável
Lz J

obtido pe-
lo Slmplex

N9 de ele-
mentos em

EF(P)
Tempo To-
ta]. (seis)

           

         
384 .5
287.9
333.7
273.1
310. 8
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3. PROBLEMAS COM A MATRIZ DE CRITÉRIOS Czo COM 0 CONJUNTO F

FIXO

Os seguintes resultados temi'idos serão atei.s quando

o problema

ncf'AC'Z 0 }manÍCz J

deve ser resolvido para uin conjunto fixo Fe diferentes matEI.

zes de critérios Cz0. Este é o caso em que se deseja anali-

sar a variação do conjunto de pontos e.fÍcÍent;es quando se al

terá a matriz de critérios para o mesmo conjunto F

PROPOSIÇÃO 3.1. Seja o problema

rP-Z,J; rnanÍ-rna:ncF}, onde .rn é a matriz identidade de
ordem n. Sejam, Z?FfP.ZJo conjunto de pontos efici.entes emrPIJ

e EFTA) o conjunto de pontos eficientes em rPJ. Então

EF(P) cEF(PI)

z)emonst;rczção. Suponha que icJ eF e n z/EFTA.r) . Então

;t a2 F:ln a2>.lnnl=>u2>nl.:,.Cn2zC:cl:>nl ZUP(P)

Portanto, EP(PJ s #PTPÍJ. []

Esta proposição nos mostra que, qualquer que seja a
matriz de critér-ios C'zO, desde que o conjunto F seja fixo, o

conjunto de pontos eficientes em P,EFTP)} pode ser obtido a
partir de XP(P.rJ

r
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COROLÁRIO 3.]..].. Se a'zcEFTP.ÍJ e EJ#rEFTPJ, então exis

te aócEFTP.ZJ, tal que CacazC'icJ

Z)emonetl''aç?ao. Se alX'#FÍP.):> in2c&FTP; :Cn2ZCac.Z Pela

proposição anterior, azcEFTP.rJ.[]

Deste resultado concluÍntos que podemos obter #FTP.) ,

testando a dominância em relação à matei.z Cz0 entre os ele-
mentos de #FTPIJ

Então, o algoritmo si.mplificado para a»0 pode ser a-

plicado da seguinte forma

Parte 1: V'Z:le2 }n:]

Parte [[: z):te=r],]» ..., .ZJ}

Parte lll seja E2=g

Passo l se e(F, então FFTPJI'-te } Pare

Em caso contrãr.io, ecFx

Passo 4: se r3=g, vã para o passo 8. Em caso contra
rio , determine

F4:ly:y=z-ocF, o(y],
e
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F5=tg':g '=z--0(DUC'\F, oc7], zcE3}

Passo 6 faça: #2+#2uE4

Passo 7 faça: E3+E5 e volte para o passo 4

Passo 8: determine

#FÍP):Ía:a c#Z''t;iZ/(Z2'C'g C'a} e pare

4 hiATRIZ DE CRITÉRIOS c COM UMA LINFIA NÂO POSITIVA

Quando a matriz de critérios a tem uma linha de ele-

mentos não positivos, nenhuma sin\plifi-cação no algoritmo pô-
de ser introduzida

Para este tipo de matriz de critérios, experiências

computaci.anais mostraram que o tempo gasto para gerar todos
os elementos de P pode chegar a alguns minutos(programa em

ALGOL do B.6700) para problentas de di.menção relativamente pg.

quena. Esta dificu]dade nos ].evou a realizar vários testes

com o objetivo de reduzir o tempo de processamento da parte

l do algoritmo.
vários testes foram reali.zados classiflcartdo as cole

matriz C' em diferentes ordens. Assim, as colunas dadanas
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matriz a foram di.apostas em ordem crescente segundo a soma

?. cÍJ' .j ]a ...»n, em ordem decrescente segundo a mesma so-
ma e em ordem decrescente segundo os e].ementos da linha não

positiva. Porém. o melhor resultado fol obtido com as colu-

nas da matriz C' dispostas em ordem crescente segundo os ele

bentos da linha não positiva.

Coiro os resultados ainda não eram satisfatórios, sur

glu a idéi.a de desenvolver o algorí.tino com um subconjunto de

y' r o conjunto 7]. Entretanto, uma questão ainda continua em
aberto: "qual é o número ótlmo de elementos para o conjunto

7], em função do tempo total de processamento?"
Foram testados quatro problemas, dois com }z=:Z4 e doi.s

com n=]8, fixando-se di.ferentes valores para a cardinalidade

de V'.Z, que será indicada por card r'y'71. Cada elemento do ve-
dor b foi obtido fazendo-se b..=0.75 E a..-., {=],...am, para
todos os problemas. Os resultados apresentados na tabela 4.1

sugerem que o tempo total do algoritmo é uma função convexa

de card rr:ZJ. Nos problemas testados, podemos notar que o mí

niíno foi. atingido em torno de cardry'7J=30r para n'Z4 e
cardrr7J=45 para }z:]8

Com o algori.tmo apresentado no capítulo anterior, fi

xando-se card ry7J=30, foram resolvidos quinze problemas p2
ra n=lZO e quinze para 7'z:]4. Os resultados são mostrados nas
tabelas 4.2 e 4.3

P

t

n

]
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Quando estes n\elmos problemas foram resolvidos sem

fi.xar card rylJ r com exceção do problema 51, cuja cardrV'JJ=Z?
o tempo total de processamento em cada problema era bem maior

que os apresentados nessas tabelas.
Para noJO, experiencias computacionais com variação

da cardlnalidade de V'lf talvez sugeri.saem um outro valor di-
ferente de 30 que nos levasse a melhores resultados que os e.

presentados na tabela 4.2.

5. MATRIZ DE CRITÉRIOS C COF4 UMA DETERMINADA PORCENTAGEM DE

ELEMENTOS NEGATIVOS

Quando a matriz C' tem uma determinada porcentagan de
elementos negati-vos, existe a possibilidade de aparecerem cg

lunar só de elementos não negativos, com pelo menos um elg.

mento positivo em cada coluna ou colunas sÕ de eJ-ementos não

positivos com pelo menos um elemento negativo em cada coluna

Denotaremos por a] e C2Jrespectivamente. as submatrizes for-
madas pelas colunas acima rltencionadas. Denotar.en\os por a3 a
submatr[z formada pe[as colunas de C que não pertencem a a]

C2ou

Podemos Introduzir alg\lhas simplificações no alvor

tmo, generalizando o resuJ-todo do lema 2.1, sobre a matriz(]e
-B . l ...A..l»ATH nnA »nz3f-T=+=jlrr'\ecriteri.os com
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Tabela 4.1

a{.J' í=-Z, . . .,m

Problema card rV,J card rZ)J Tempo Total
(sega)

120
90

60

45

30

15

5

217
276
548
773
802

2080
6144

144. 5
101.8

4 3 . 6

4 2 . 8
37.9
46 . 9
92 . 5

n=14
m= 4
P: 3

ard FF(P;=169

120
90

60
45

30

15

5

240
346
568
706
908

1356
5376

148.2
113.7

86 .9
46 .2
4 3 . 7

41.5
72.8

pi=14

P- 3
ard rPfPJ=i00

120
90
60
45
30

15
5

888
1311
1990
2970

18880

400. 5

332.6
270.6
154.9
4 4 3 . 7

> 500

Ú: 4

P: 3
ard rpípJ=298

120
90
60
45
30

15

349
463
87 3

2809
13600

496.2
418.0
206.0
2 2 3 . 5

334.7
>500
> 600

P: 3
ard FFTP;=182
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Tabela 4.2

?z=] 0, llz=4 , con\ uma linha não-positiva

N9 do
Probl. lor aejcara(v21Q l ' .--''', Í::.e:;'!âtTempo Tg

tal(sega)
EF(P)

46
47
48

49
50

75
75
75

75

75

30
30

30

30
30

128
78

119
124
120

70
51

69
83

86

7.5
7.5
5.9
9 .6
9.1

51
52
53
54
55

56

57

58
59

60

50
50

50
50

25

25

25
25
25

29

30

30

30

30

30
30
30

30

30

184
142
103

76
81

65
60
50

28

25

9

6

14

17
11

34 .1

9.8
12.9

9 .7

10.0

136

76
84

102
93

10. 3

9. 4

13.9
11.0
lO .5
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Tabela 4.3

n=]4,m.'4, p=3, a com uma linha não-positiva

N9 do
Probl.

Valor de
a cardry'].J cardrDJ N'? de ele

bentos em Tempo T.o
tal(sega)

           
     

1288
836
428

1607
612  

107.5
163.1
129.4
132 .5

91.0



PROPOSIÇÃO 5.1. Seja a=EC],a2»a3]l onde a.Z é uma

matriz pxn], a2 uma submatriz pxn2 e a3 uma submatriz

PX(n'nJ'n2;P como definidos acima. Então

y:le }n] u {-eilnZ+lz2 u yra3,)' onde yra31 ê o conjunto de
.i=] {=n,+.Z '

vetores enuoZoent;ea do conjunto

v:lo=r0,;J,0. RZtZ+n2, i;c Rn'nZ'n2:0

J=],...,n'nl-n2 e a3oZ0}

st;z,açlão. É fácil ver q

.-.',=!::*,'
Seja u 'cy D r#êl' e D f#--€2'

Se o'.j=], ]gg:n], então +elcf;e'7 é?nooZoe o

]âjEn:z, então o":u".j=0, para ]áaán]

n n +7<#<n.. l;nCy e D " entJoZue o

sub

€ { o, ], JJ

ueZ)emon

e

par ]

De forma análoga, o '.ílí't],-l} para nJ+lá:J<nl+n2
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Portanto, yu'cy e o r.Z {et'lnZ]
n

] 2
u {-et' } é

]

ta[ que: D '.Í=O, yJ» ]<J3nJ+n2:> as r)t-nl-n2.J componentes
de o' definem um elemento de'y(C J.

Logos yu:uc('0, Ja Oe Rnl+n2 e ucyfazJ:> ucV', pois
não é enooZoido por nenhum elemento de 7VPraxJ. []

Com a aplicação do resultado aci.ma ao algoritmo, a

parte l se resume em determinar V'lra3.), Isto é, podemos tra-

balhar com a matriz a3 cujo numero de colunas é rn-tzl-n2')gn.
Na parte ll também é suficiente trabalharmos com y7r'a31 e dg.
terminarmos o conjunto que denomlnaremos de Z) ', cujos elemen

tos pertencem a Rn'nJ'n2, substituindo o conjunto D. Como na
parte 111, temos que trabalhar com a matriz C' original, para

obtermos os elementos B de Z), ac R", basta definirmos, para

cada e].emento a'cD', aJ=], y.7» ]á.7án], zJ=O» yJ»n:Z+Z<J<nl+n2
e nii-ac 'j' Vj, nl+n2+lS:jSP

Para a obtenção do conjunto 7lra3J' foram feitos teg.
tes, colocando-se as colunas da matriz C'? em ordem crescente

e em ordem decrescente segundo a soma {'E] eÍI' ./=lJ ...3n, ob
tendo se melhores resultados com a ordem decrescente.

Mesmo com a matriz de critérios decomposto em

a-Ea],a2»a3] e ordenando as colunas da matriz a3 em ardem dg.
crescente segundo a soma acima, o algoritmo não se mostrou

satisfatório para determinar yZra3Jlno caso em que ?z=]8 e

õi=O.Sa.Jt7 a.Í.Í' {=:Z»...»m. Para alguns problemas testados ,
n
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900 segundos de processamento (programa em ALGOL do B-6700 )

não foram suficientes para determi.nar ErrPJ . A razão do mal

desempenho é que normalmente o numero de componentes igual.s

a ] nos elementos do conjunto Z) é bem mai.or que o numero má-

ximo de ] '8 de um ponto viável-. Como consequencia, o pargo 4
+ . ..s +» e . ... A.l=+ AunA+n..in=+%.h+ apç srn.»++

do algoritmo é exe

melro ponto viável
Para contornar esta

modificação no algoritmo.

Seja a-]CIZ,a2»a3]J sendo C'],a2 e a3 como na proposi

cu a 0 f

introduzidafoidificuldade, uiT\a

Ção 5.1
Sejam:

q o número mâxiino de ] 's que um ponto viável pode a-

presentar;

qlr:c; o número de ]'s de E
do a partir de 7.Z ra31

n2 obtiE€ J

Denotarernos por' Xrn,qJ o conjunto de verti.ces de DUC

que tem exatamente q componentes iguais a .Z

A modificação no algoritlno baseia-se no seguinte fa-

to:

se yZTC3JSyra3 , tal que
1 1

'P:ZTC'3J-lo''PTC'3';.j;, u.j:Z} ,



'xxz'

primeiro a?z t;ecessoz' em

GTDt/C', 71(a31 u {e2'lnZ] u {-etJnl+n2].J , de qualquer

q-q](aJln], viável., pertence a Xrn,qJ".
Então, o algorltiüo modificado será

guie:

Parte 1- determine:

7] ra3J=lo'7ra31 ,li., o.Í:J}
.Í c

11 - determine:

D t = {ac l :3C l (nUCa Rn'n

yu''PJTC'31 }

D:{ :ac Nn,

n '€0 p}

D=X(n,q) u l.ucl):q-qlÍac)>nl

11 - seja F3:@. Determine:

7ra3J:Í;:;=r0,uJ,a. RnJ'fn2, oc7 (a3J}

{-8 } 2 u ?ra,J

então 0

caIR

apresentado a se

Parte

'n2 p. a: t +oÍDUCl J

(1, 0,a ' ) Ro€Ra A» J

}

Parte l

]r = U
]
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determi.ne:

F2: { c ;z(FnFAXy cDnF; Cg ZCa }

determine:

F3 ' {g ' g cF\F AX= eF2 ; C'a ZaZ/ }

se E'S:g» EFTPJ 'e#2' P

determine:

#4 : {a ;z ::l/-z;

are

u ' y:Z,ÉF,

e

Passo

Passo

Passo contrario,

'EZ/--DcZ)t/C'\F, Oc'P], g(E3}

determine

#6:t' '* '#.g

deteritaine

2 { ac 2A#zc 6

C'o z(;z }
\ gu c E 2 uE 4

Cz EC'n} e

E2tome
6

8 {Z ';E5

6

Passo

Passo
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Passo 7 - determine:

F3=tz':zic#5Aic(F2;anzC'z'} e
volte para o passo 4.

Os elementos do conjunto Xrn,qJ foram gerados usando

-se a estrutura de arvore ilustrada na figura 2.1. A geração
é feita por níveis e como a cada nível, em cada nó, apenas

uma componente se altera, os valores de f.4n-ble C'a podem ser

calculados simultaneamente com os e].eventos de Xrn,q). A ca-
da nível, faz-se apenas subtração das colunas das matei.zes .4

e C', respectivamente, a'7 e e'7, correspondentes à componente
.7 que se alterou.

É fãci.l ver que no caso de bÍ=0.25 .E a..+,Í:],...,m,i-l vll

a geração dos elementos Xrn,qJ por alvor-e não'é eficiente.pa

ra estes problemas, verificamos que a resolução de um proble
ma auxili.ar, um problema de programação matemática ].inear

z =/nade(e=;.4náb, aá] e a1O},

como no caso de ter C'zO, é Úti.l para determi.nar diretameiiteo

conjunto Xr?z,LzJ,). Sendo assim, os valores de rdn-bJ e C'= de
vem ser calculados para cada acXr?z, LzJ,J

As tabelas 5.1, 5.2 e 5.3, mcJstFâH os resultados de

90 prob].elas resoll.vidos para n:lO, n=74 e n=.28, com a iuatriz

C' coDtenclo aproxi.madamente 20%de elementos negativos. A ra
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zão pela qual apresentamos uma amostra maior para cada valor

de n (amostra de '30 problemas) é para compensar o efeito a-
].eatê)rlo da densidade de elementos negativos em a que afetao

número de colunas de C',.

OBSERVAÇÕES

1) Como o número médio de colunas de a com todos os

elementos não positi.vos é pequeno para a densidade de 20% de

elementos negativos, nos testes realizados não se di.stingui.u

a matriz C'o da matriz az' A matriz C; foi particionada da se-

guinte forma: a=]C'lja3] r onde a3 inclui todas as colunas com
pelo menos um elemento negativo.

2) Para os prob]e)nas com n=]8 e bi=0.50 .E. a.Í.Í,

{=],...,m, a cardinalidade de }'lrC3) foi fixada em 5 como sy.

geriram algulls testes realizados mas não relatados aqui. Mais

testes, talvez, sugeri-saem um outro número. Este é mais um

tõpi.co para futuras pesquisas

J
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Tabe].a 5.1

n=.Z 0, m=4, P.'3, C'20X

N9dolVa].orl Nade l cardlcardIN9 del LaJ IN9 de
Paü[.l de ajco]unasjfylrc3J4 roi j]is aolobtiao je].ementasem C, l ' ' l liç pto{ pe].o jem FFTP;

v[ãve[jsi.mp].e

Tempo
't'oral
(sega)

76
77

78
79

80
81
82

83
84

85

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

l
0

2

0

10
l
2

0

0
0

123
121
121
184
187
121
125
125

50
126

7

7

7
7

7

7
7

8

8
7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
12

13
64
43

17

23
26

11
17

1.8
1'.9
1.4
4 . 2
5. 3
2 .1
1.6
2 .5
1.6
2 .2

><

H
=

E

0

()

0

86
87
88
89
90
91

92
93
94

95

50
50
50

50
50
50
50
50

50

0

l
0

0

3

3

0

4

0

0

252
252
253
252
252
259
252
258
252
252

16

8
19

8

6

2 .7
2.7
2.9
2.7
3 .0

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

5
20

0

2

l
10

0

0

2

4

45
127
120
120
120
125
120
120
120
121

2
2

3

2

3

3

2

3

2

3

2

3

3

3

3

3

3
3

3

3

98
99

100
],01
102
103
104

10s
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Tabela 5.2

n=]4, m=4, p=3a a201

valorl Nade l cara jcardlN9 del LzJ l N? de ITempo

. . I':ià'B:i; l 'p, '',,l ''' li:;:.e:.I'B:i:' IEi';;?ii'i: I't:E;i,
clave.Llsi-mplex

106

107
108
109
110
111
112
113
114

115

379
398
370
386
390

1048
380

1008
1007
1007

5.5
15.1
13. 3

3 . 9

15.8
14 .8

7 . 5

ã

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

50

50

50
50
50

50

50

50

50
50

3167
3003
3003
34 47
3003
3003
3012
3433
3432
3003

27.6
30.4
2 3. 3
57. 8

28. 1
4 8.2

24.1
34 . 7

33 .0
4 2 . 8

17

108
17

97

26

45

59

64

126

127
128
129

130
131
132

133
134

135

].0 01
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1002
2002

l0.8
11 . 3
l0.4

11.3

4 7. 2
2 3. 0
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Tabela 5.3

n= ]8a m=4» p=3» a 20%

QdolValorIN9 de jcard ICardIN9 del LaJ IN9 de ITempo
de a ]co]unas ]rír.ÓC,JJ ] (O; ]]is do jobt]do ]e].ementos] Total.

emC, l ' " l j19pto.l pelo jemÊ'FTPJI (sega)
' ] ] ]viãve] ISimplex

136
137
138

139

140
141
142

143
144

145

75
75

75

75

75

75

75

75
75

11

8

10

6

11
11

7

10

8

15

0

8

11
31

2

0

75

7

22

0

3089
3220
3108
4127
3083
3089
3345
3101
3194
3060

14

14

14

14

14

14

14

14

14
14

47
45
67

129
87

72
116

52

102
30

30.5
23.9
86.2
99 . 4

134 .4
23 .8

105.7
35.6
56 .4
39.7

H

E

146

147

148
149
150
151

152

153
154

15S

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

9

9
10

7

8

10
10

12
13

B

4

5
5

5

5

5

5

4
l
5

48620

43759
43759
319 37
43766
43758
43758

43758
48620
43765

9

10
10
11

10
10

10
10

9

10

}

8

0

119
46

46
94
44
86

52
89
73

70

449.8
291.0
278.0
299.2
271.4
S37.3
323. 3
529.1
364.2
440.0

156
157

158

159
160
161
162
163
164

25
25

25

25

25
25
25

25

25

25

10
].0

5

11
12

10

9

8

7

10

3

7

94

2

3

l
11

13

24

7

8568
8568
8568

18564
] 8564

8568
B568

18564
18564
8568

19
20
56

39

17
21

83
22

19

5

5

5

6

6

5

5

6

5

S

5

5

5

6

6

5

5

6

6

5

73.3
66.6

151.8
190.4
161.3
68.8
97.2

197.5
242 . 2

82 . 5
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6 EIXPERIÊNCIAS C014PUTAC10NAIS VARIANDO OS PARAR'METROS p E m

Nesta seção apresentaremos os resultados obtidosdas

experiências computacionais, resoJ.velado-se 60 problemas para
n=]4 com um número variável de restrições e de funções-obje-
ti.vo. Cada elemento do vetar b, em todos problemas , é

b.=C?.ÕO. E a..,, {-],...,rn. A nlatri.z de critérios C' conside-

rada, tem aproximadas\ente 20% de elementos negativos e portal.

to a matriz a foi. particionada ern C:EC'],C'3] (vede observação
1) da seção anterior). Para cada par de parâmetros rp,mJ o
tamanho da amostra é de ]O prob].eiras.

n

t ]

Tabela 6.1

V Media
N9 de colunas
er" a:Z E y::i; :i'àÊ .:.-

B l mentes em

Média
Tempo
Total(sega)

    

 



120

7 ANALISE DOS RESULTADOS COMPUTACIONAIS

Concluindo este capítulo discutiremos os resultados

apresentados nas tabe]as de 2.]. a 2.6, de 4.1 a 4.3, de 5.la
5.3 e 6.].

1) Em todos os problemas, quando o vedor b é tal que

b2:=0.5a.#E, aÍI' {=],...,m, o tempo total- de prg

cessamento é maior do que quando b..=0.75 E a....,

{=:Z,...,m. Isto se deve ao fato de, no primeiro

caso, o número de vértices em CTZ)Ua,V'J.) que tem o
númel-o de componentes não nulas igual ao número

maxi.mo de uns que um ponto viável pode apresentar)

ser maior que no segundo caso.

n

n

]J

2) No caso ein que a inata-iz C' tem uma li.nha não posi-

ti.va e b.=0.25.-.E, a{.j' {=.Z,...,m, o tempo de prg.

cessamento é maior do que quan(]o b..=0.ZS E «..4''
' ;j=1 "'

]a . . .,m. Isto porque uma parte significativa da

arvore deve ser gerada para obtermos o primeiro

ponto viável. A solução do problema auxilicar, um
probJ-ema de programação matemática linear

z=manfea:4a<b, ac.íá.Za n+2.0,.ÍcJ} e a construção do

n

n
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conjunto de vértices de CTZ)Ua,7Z) tendo LzJ comp2

nentes i.quais a um./evitaria a geração de uma par'
te da arvore mencionada acima

Portanto, resultados melhores que os apresentados

nas tabelas 4.2 e 4.3 poderiam ser obtidos, Inco=

podando esse processo ao algoritmo, quando a tem
uma linha não positiva, da mesma forma que fbi. fel.

to para C20%. Entretanto, o conjunto 7.Z (lembre-sx3

que para a20%, ocyJrc'3') sse E t;.j:lJ e card r7]J
devem ser cuidadosamente estudados/ desde quer a

escolha feita para constou.i.r o conjunto 7:ZTC3; pg
de não ser adequada para este caso. Este é um tó-

pico para futuras pesquisas

n

3) O tempo total de processamento para resolver rPJ
com a matriz de critéri.os C' tendo uma linha não

positiva, aparentemente é maior do que para a ma-
triz C'ZO ou a20%.

4) O número de pontos efici.entes em rP) para proble-

mas quando a matriz a tem uma linha não positivas,

aparentemente, n\ai.or do que quando CZO ou C'20%.

5) Uma atenção mai.or poderia ser dedicada aos testes
de dominam a e ãs open'ações para determi.nar os
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antecessores e tentar torna-los mais eficientes

pois uma parte signifi-cativa do tempo total é gag.

to nessas operaçoes

6) Os problemas com a matriz de critérios Cz0 e a mg.

triz c com uma linha não positiva podem ser consi.

cierados como casos pcarticulares do problema em

que a matriz a tem uma determinada percentagem de
elementos negativos

7) O tempo total de processamento do algoritmo pare

ce ser mais sensível às variações de p do que m
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CAPIVULO V

CONJUNTO DE PONTOS FORTEMENTE EFICIEN-
TES E DE PONTOS FRACAMENTE EFICIENTES

l . INTRODUÇÃO

Em otlmizaçao vetorlal discreta os pontos eflclen
tes em (P)

rP) ; maa {C'ac i acF },

onde F é o conjunto de pontos vi.ãvels, não maxlmlzam neces-

sariamente um funcional do ti.po Àaaa com Xc/f', E À..=7

, p, sobre o conjunto de pontos viáveis
]Z

J

À,: ã 0, { = ], 2,

De fato, se temos o seguinte problema

-.ll: ':i i::i ; «' «* .''.'', '::,' l
F: { oc ' = r 0, 01 ,

EF(P) F
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Consideremos aZcEFTP) . Suponhamos que a' maximiza

XCa sobre F para algum À nas condições acima. Então,

XaaJàÀaacJ, J=2,3,4 => ÀarcZ-aJJ:o, J=Z,3,4, donde obtemos

o seguinte sistema

-X ]'+X 2: 0

XJ-2À2ê0

cuja única solução é Àl=À2'O' Isto mostra que não exlsteng
num À, ta] que, E À..=], À..30,{=],2,...,p e que z' maximi-
ze o funcional ÀCa

]t

Asslln, neste capítulo, daremos uma forma de clãs

slflcar os elementos de rB'rPJ, conjunto de pontos eficien-

tes em rPJ.i em pontos que chamaremos de .fortenrent;e e.fic eZ

tes e fx'acan\ente ef'tc'tentes

Na seção 2, apresentaremos resultados teÓri.cosqxe

permitem identificar os porltos que são eficientes ern rP) e
fortemente eficientes. Com a uti.llzação do À/ét;odo SÍlnpZe=

ou do Mát;odo Z)24aZ S lnpZea, ntostramos quais as condlçoes num
certo ''tab].eau" ]l)ara identificar se um ponto é fol;te ou

fracamente eficiente ou se é uin ponto don\lnado (classifi.cg
nq as;nim. tlm curto conjunto de pontos cine nao sao necesrem
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sarlamente eficientes em rP))

Como consequência desses resultados , descreveratns

na seção 6. um a].gorltmo para Identificar esses três conju2
tos. Apresentaremos, também. os resultados de testes compu'

tac[onais, considerando-se conjuntos com ].00 e 200 e]ementxx

e c].assiflcando-os em pontos fortemente eficientes, fracaitul

te eflci.entes ou pontos dominados.

2 IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS FORTEMENTE EFICIENTES

Sejam

.:.*.p'',:, *.:,, {;], . . . ,P}

e o problema

ÍPX J ; nla={ À a= : ac F' } ,

onde f' é o conjunto de pontos viáveis.

Como em otlmização vetorial discreta, se aocEF(P)

não [mp[ica necessar]alnente que ]X(S;ao resolve rPÀ; seguem

as seguintes defInIçÕes:

DEFINIÇÃO 2.1 - Seja ao um ponto eficiente ern rP)

Ao conjunto SracoJ, tal que
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s raoJ:{ xcS;zo resolve rPXJ } ,

chamamos de con.íunt;o Hicí /'el''enç?a de a
0

DEFINIÇÃO 2.2 - U]

ef'Lciente sse s(Bo ) # q

to eficiente no é foz't;ement;e

Denotar

tes por EFTA)

Para a determinação do conjunto EF(P.Jr e xmport

te a caracterizção dada pelo seguinte teorema, para o co2

junto indiferença Suco)

ef:ic=ienfortementepontosdeconjuntoeiras ()

an

TEOltE}4A 2.1 /2 /. O conjunto Suco; e o conjunto de

soluções do sistema ÀCrno-az)!0, yn2'(ã;F'rpJ, XeS.

DEFINIÇÃO 2.3 - Um ponto eficiente #o é /z'aearne7'1

te eficiente sse S (ac' )= +

Podemos formular o problema para determinar o con

junto de pontos forte e fracalltente eficientes, o qual feno

faremos por rP$1/}z da seguinte forma

fP$V):"Determinar o conjunto de pontos forte e í:rg.
comente eficientes em maa{ n:ac F}, onde F é

qualquer subconjunto discreto de R""
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NÕs nos limitaremos a resolver (PSV) para o caso

em que 7 é um conjunto discreto conhecido, 7:1zz',{cQ}, sen
do Q=ÍO,l,...,ç}.

Para slinpli.ficar a exposição. dos resultados, dare-

mos a seguir uma formulação equivalente ao problema rP$V; ,
o qual denomlnaremos por rPSI/J'

fPSP; l: "Determinar o conjunto de pontos forte e

fracamente efi.cientes em maná.r.g:Z/cy} , o2

de y=Ígtiyz=a=7', {cQ} e .r. é a matriz Idas

tldade de ordem p".

É Importante notar que, se x'rrPISB então iczcZFTP)

se g' é fortemente eflcierlte em rP.SPJ '

No que segue. vamos supor que g #gJ, {p.Í, v{,.j(0.

Para verificar se um ponto eficiente go é fortemen

te eficiente em rP$M) ' é suficiente determinar uma so].ração
para o segulllte sistema

X rgo-gz'Jl0, {( O\{ 0}

xrpz a l (2.i)

De acordo com o teorema de alternativas de
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Tucker , ou o sistema (2.1) tem soluç.ão, ou o seguinte slã
tema

',:' '::'&,''*,:.
(2 . 2)

{(e\{ o}

teia solução z e y, mas nunca ambos.

o sistema (2.2) pode ser reescrlto da seguinte í(E.
nta

«'',{, *,, «,!, .'*.
(2 . 3)

{(Q\Ío}

Oe (2.3), conclui-se que E y..>0
q

Tomando-se

+ Teorema de a].ternativas de 'Tucker /8 /. Sejam dadas as ma

trazes B.C e D, sendo B nao vazia. Então, ou o sistema
1. Bebo, azêO, Z)a=O tem so].uçao a

ou

y2+ Tg3+Z)TZ/4:O\\te:n solução g ,, z/*,ga

mas não ambos.

11.

' 0'
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obtemos

... ; . Z

(2 . 4)
q

{E] 'Í:], aZ:O, Q\Í0}

Pelo fato de que, para go ser fortemente eficien-

te, é também necessário que o sistema (2.1) tenha solução ,
os resultados acima Implicam na seguinte proposição:

PROPOSIÇÃO 2.1 - Um ponto go é /'ortement;e e.fec en

Z;e sse é eficiente e não existe a..aO, {=],...,q, E a..=], tal
q .f . '&=.z

que E a..g'>g

À partir desta proposição podemos dar uma outra de
flnlção para pontos fortemente eficientes.

ZZ

DEFINIÇÃO 2.4 - Seja y=fgz=aa2, í€0}. Um ponto efl
ciente go é .fora;amante ef c ent;e s6e não á esí;pet;ame?zí;e dom

nado por uma combinação convexa dos gt, 2:cQ\tO}

Deste modo, o sistema (2.4) fornece uma condição -

para verificar se um ponto gocy é fortemente eficiente ou

não. A seguinte proposição apresentara este sistema de uma
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i.ona].

PROPOSIÇÃO

quente sistema:

q
E.BÍy ' ' '

operacforma mais

sistema

se

q

{:. 'i

s {, t;,ÍZ 0, { =], . ..,P

{ =o, ], . .., q

0

0€ R, s, t;

ão com 0>0"5

z)e?nona tz'açao

conde:Ç,ão su./'íc ente: Seja rõS,B'l,

solução para (2.5) com Oo>O. Então, soco

""-", !. Jl:; .*» ,'

/€

t 0

(2 . 5)

000
;, Bq' S JJ
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... $ z
0

.

' 0

ê 0, { cQ \ {0 }

Logo, o sistema (2.4) tem solução

Condição Neaesoáz, a - Suponha que ra:,ao2'
resolva o sistema (2.4)

'; ' "{ :-g', B::«, .': «{" ': '{=] ' " J=1,..,p'
t;osso-0oe. Então, ao>O, Oo>O e rBO+a] J...,a;»8Oat;O,00.)

reso[ve o sistema (2 . 5) . []

Denotaremos por PTWaJ o conjunto de soluções do

sustenta (2.5) quando o termo Independente da primeira equg.
ção deste sistema é Z/'7, JeQ. Note-se que FryJ.J?'+, uma vez

que É3.Í=], Bico, {#.j, [eQ, a=0, t=0 e 0=0 x-eso]vem (2.5)

Consideremos o seguinte problema

8

erga ; :toJ =lN«Jc{ 0 : rBo ' B ] ' , Bq ' s , Z;, 0 J (Fr#J J }

Pela proposição 2.2f um ponto g'7 é f:ortenteiite efi

ciente sse for eficiente e o'7=0.
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Poder-se-la chegar a mesma conclusão resolvendo -

se um problema de programação metematica linear tendo co-

mo restrições o sistema (2.1) . Entretanto, o problema Pr!/J

apresenta as seguintes vantagens

Fato 1: em geral, o sistema (2.5) tem menos restrições
que o sustenta (2.1)? unia vez que, normalmente

cara rO)>2p+:Z

I'ato 2: os coeflci.entes do termo Independente do riste

ma de equações que formam as restrições no pro

blema Prg'7; sao iguais aos coeficientes de B.j

Fato 3: os problemas PrgtJ e Pry01 são multo semelhartls,

v{,.jcQ, {#.j. E].es diferem apenas nas p prime2.

ras componentes do termo independente no siste-

ma de equaçoes que formam as restrições. Portal.

to, tendo resol-vida o problema Pry2'J l pelo met;g.

do S mPZen ou E)elo met;odo Z)laZ s mPZelcr para rg.

salvarmos o problenta PTW'71 , basta substituirmos

o termo Independente do sistema pelos coeficie=

tes de B+(fato 2) llo "tabZeat 'r át;Ímo e aplicar
o mé't;odo Z)uaZ SÍnnpZen se necessari.o. Este fato

será útil para o algorltmo que resolve (PSh/) '
descrito adiante

f
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PROPOSIÇÃO 2.3 - Suponha que o problema PrgJ) é

resolvido pelo mát;odo sÍmpZez ou z)uaZ simpZen. Sejam l;u e
iZzr respectivamente, a coluna de coeficientes e custo mar-

g[na[ correspondentes à variável. B,, em um dado "tab]eau"

a) se em alguma lteração da fase ll do método SiU
p[ex ou em a].gume iteraçao do método Dual Sim

plex, Z/t420 e aa<O, para algum u(Q, então Wu não

e ponto /'orí;ement;e e.ficíent;e. Se, adlclonalineB

te. Bz, zcQ\lzi}, é a Única variável básica en-

tre os BÍ, {(Q, então yz>gzi

b) se no "t;abZeau" 5tÍmo Wz tem pelo menos uma

componente positiva e ;'=O, para algum zcQ, eg

tão, ou gz é forteme zte e.ficíent;e ou é domina-

do por um ponto fora;ement;e e/'Íciení;e

Z)e 1?1 0 n 8 Z; )'a F a c'

a) Para c] "tableau" desta iteração, substitua a
coluna correspondente aos termos independentes do sistema,

Incluindo o coeficiente da linha correspondente à função

objetivo, por ra ,yu.). Sendo gzlàO e azi<O, o problema Pryu;

admite uma solução viável com 0>0, isto é, o sistema (2.3

admite uma solução com o>O. Portanto, gu não é .fora;ement;e
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ef c ente. Se Bz' zcO\Íu}, é a única variável básica, en
tão Bz=],0>0 e s>0 e uma solução básica para Pry'çJ. Por
tanto, g >g''.

1) Se y"ê0, substituindo a coluna correspondente

aos termos independentes do sistema, Incluindo o coeficlen.

te da ].inca correspondente à função objetivo, por rc =0 ,

gZàO.), o IftabZeazi" resultante é c;í;CRIO para o problema proa;

e o oaZor õe;ímo é o'=O.

b)

Portanto, pela proposição (2.2),

/ solução para o sistema (2.4) , quando yz substitui yo=>

3 solução para o si-stema (2.1) correspondente =>

z resolve (PÀJ para algum ÀcS

Se Ê/z é e/'ÍcÍente > gz é farta,nent;e e.ficien

t;e. Caso contrário, qualquer ponto eficiente g'L que dóRI'íHcz

yz, também resolve (PÀ)=>y2 é rort;ement;e e.ficÍent;e. Portal

to, gz é dominado por um ponto J'orte7nente e.fÍoÍente

[i) Se ]k, ]ák$p, tal que #z>0, então ifpÍoot;amosP'

no elemento g: tal que

'i:;Í:. l-g-l
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Introduzindo Bz na base, obtendo uma solução ótlma alterna
tava para PryüJ. Como neste /ft;QbZOQUfr 8z;Ímo todos os coefi

cientes de Bz são não negativos, reca]mos no caso ]) . []

3 ALGORITMO PARA RESOLVER(PSP)'

A proposição 2.3 justlfi.ca o algoritmo segui.nte

que resolve o problema rPSVJ ', particionando o conjunto da

do y:Íyz=yt'=aacz, {=O»...,r} em conjuntos de pontos .fora;e
menu;e e.fÍc entoa» .fl'ac?amena;e e/'Bale?zí;es e pontos dominacZoo

Vamos supor que os elementos gz' do conjunto y es--
tejam em ordem decrescente segundo o valor de egz, Isto é,
eg âegC'b], {=c), . . .,r--]

Inlclallzação -- y=Ígi:Z/{=aa7', {=o, . . .,r},

J'=0, }] , 2: , r3=4;

Passo l deter-mine o conjunto

E:Íg''g{.y , yo/gÍl=Ígz,{=0,...,ql=Íg'\ 0}

y.:y\z'
U

Passo 2 resolva o problema Prp'71 pelo //iáí;ocío SimpZea
ou pelo Dual SÍ//zpZea.
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Se em algum

zz c é2 , então :

a) se B,, para algum zcQ\lu}, é a única varia
vel bãsi.ca entre os B.;P {(Q, então elimine

do "í;abZeau". Faça y3:y3 utgule Q:Q\Íu}

Em caso contrario, faça y2:y2 uÍga} e
É2 :Q\ { u }

b) se o "tabZeau" é õtimo e a =0 e -3k,

]$k$p:gz>Or para algum zc0, faça yl=ylulyz}

e Q=é?\Íz}. Não elimine Bz do "í;abZeazz"

algum"tabZeazí", parae J

Passo 3 se é2:+, vã para o passo 4. Caso contrário, to-

me o menor Índice ein é?. Seja u este índice

Substitua o lado esquerdo do Último //tübZ8üti'f

atino por rc ,yuJ, faça Jazz e volte para o pag.
se 2

Passo 4 deterntlrie os conjuntos:

r,:tw;w'l!,".g;'í: .i zg}

y2=ty:gcy2Ag cPlul?2:#Z#}

rS:}.Ufl?2\r;J url?:Z\ylJ

Pare

No passo l do algoritmo, i.menti.fi.can\os o conjuntlo

F formado pelos elementos de y qu.e não são dominados por
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e o conjunto y3 de elementos de y dominados por Z/o

Pela proposição 2.3, parte a), os yu s Identlfi.cg
dos no passo 2 a) não são fortemente eficientes. Portanto,

se yz>Z/zi,gucy3;em caso contrario, gzi(y2' No passo 2 b) ,

y'cy],o que é justificado pela parte b) da proposição 2.3.

No passo 4, Identificamos os elementos dominados

em y] e y2 e colocado-los em y3' Portanto, y], é o conjun-
to de pontos .foptement;e e.fÍa ení;e8P y e o conjunto de po2

tos .fpaeament;e e.fec?iene;es e y3 é o conjunto de pontos doma

nados. O algorltmo termina num número fInIto de lterações,

pois F tem um número .finito de pontos

A tabela 3.1 mostra os resultados computacionais

obtidos pela aplicação do algorltmo para resolver o problÊ
ma r'PSPI'

rPSPJ l: "deterá\mar os pontos forte e fracamente
eficientes em

maa {-Z'.g ;#ey} rr

Para cada par rp,q), o tamanho da amostra é de 30

problemas. Todos os elementos do conjunto y foram gerados,

a[eatoriamente, no ]ntez'vazo [a, ]0] .
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Tabela 3.1

Média
N9 de ele
bentos em

Desvio
Padrão

Média
N9 de ele
mentor em

y2

Desvio
Padrão

Média
N9 de e].e
bentos em

y3

Desvi.o
Padrão

ra].odes
de
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CAPITULO VI

DA

MATRIZ DE CRITÉRIOS NUM CERTO INTERVALO

l . INTRO DUÇÃO

Quando se trata de problemas reais é difícil especi--
ficar precisamente os valores de cada elemento da matei.z de

critérios. NO entanto, poderíamos determinar um i.ntervalo de
variação para cada urn destes elementos.

Neste capítulo analisaremos como obter o conjunto de

pontos eficientes em relação a toda matriz de critéri.os, cu-
jos elementos variam num certo intervalo.

Na .-seção 2 r apresentaremos alguns resultados teóri-

cos relacionando o conjunto de pontos eficientes desse pro-
blema com o conjunto de pontos eficientes em problemas afins.

Desta forma, sela possíve] (desenvolver, a partir de um algo-

ritmo apresentado no capítulo IV, wn algorltnto para determi-

nar o conjunto de pontos eficientes do problema em questão.

Como aplicação desta metodologia, apresentarentos um procedi-

mento para deterini.nar uln subconjunto de pontos efi.clentespa-
ra o problema de programação vetorial côncava com vara.ãvels
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zero - \lm .

Na seção 3 , apresentaremos alguns resultados comput2.

cionais para analisar a relação entre o número total de pon-
tos efici.entes num problema de programação vetorlal côncava

e o numero de pontos eficientes obtidos para este mesmo pro'

blema. utilizando um algorltmo apresentado na seção 2.

2. RES ULTADOS TEÓRICOS

Seja F o conjunto de pontos viáveis. Consideremos o

seguinte prob].ema

''determinar, se existir, o conjunto de pontos de F

e.ficiezzt;es em relação a toda matriz C=rcÍ.Í), tal que

c{.jc [g.2:.j' ;{.j], :záiép, :zá.ján"

Este problema pode ser formulado da seguinte maneira

encontre. s:e existir, o conjunto de pontos eficientes em

ÍPC l ,J : rnü;c { C'= f EeFJ\ C'e &} ,

onde é é o conjunto das n\atr:izes pxlz, cujos elementos

c{.jcEg.{J-,ã'iJ'], :Zá2:áp, ]áa':n.

Defi.rim\os como conjunto de post;os e.fiaÍent;es eMTPa'Jr

o conjunto de pontos de F eficientes em relação a toda nla-
tri.z C;e 1o. Denotaremos este conjunto poz rFTPC''J

o conjunto '6 é convem(o. Se g.{.7x;i.j'V{, át:áp,yJ,.ZáJ'án,
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então o conjunto 'é tem 2Pxn pontos extremos que são as ma-

trizes pxn, onde cada elemento c3..+ assume o valor mínimo ou

máximo no intervalo [..t.7»c..j]. Como para cada { fixo,.ZáÍ:SP,a
{-ésima linha de um ponto extremo de '6 pode assumir 2n va].a-
res dista.ntos (cada elemento assumindo ou o valor mínimo ou

o valor máximo) r podemos formar uma matriz rpx2nlxn, cujas
linhas são formadas por linhas distintas de todas as matrizes

que são pontos extremos de 6. Denotaremos esta matriz por 0

Considerando-se essa matriz de critérios ?, podemos
formular o seguinte problema

encontre, se existir, o conjunto de pozzí;os e.fÍeÍent;es em

rPC'J ; mala { Z'JC J ac F l} ,

onde F é o conjunto de pontos viáveis.

Denotaremos o conjunto de pontos efi.cientes em rPa,J
pot EF(PC)

PROPOSIÇÃO 2.1. Sejam\ #i'rPC',J e Ef'rPC'J,os conjuntos

de pontos efi.cientes em rPa'.J e rPC'J, respectivamente.Então,
EF(PC')c.EF(t'C}

Z)e//zonstl''açao. Seja nOX'#f'rpCJ=>lccé: =0 não e efici.en
te em relação a C=>aaX'#F rPa 'J

Portanto, rPrpa'JEEP'rpc'J. []
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DEFINIÇÃO 2.1. Seja uc Rn,ta] que o.Íc]-],O,]},ylcçr
Definimos uma matei.z U,=ru?. .;» 2':J9...,p e J'=7,...,n, onde

c . . se u .=-]-'u a 8
ã . . se o .= :Z

8{.j'ralo', '{.j] se uJ':0

U
t.7

PROPOSIÇÃO 2.2. Sejam raO,a Z cFxl' e u=nl-icO. Se C'pzO

para algum C'( 6 então Uo'uzO

Z)emonst;z'açao

Se C'( 6 =, c{./([g.{.j'ã{ .]

Pela definição da matriz t/u= E.J zi ..7o.>JXJ c ..7
pelo menos uma desi.gualdade estai-ta, poi.s C C?

Por.tanto, t/,,. uà0 . []

As proposições 2.1 e 2.2 sugerem o seguinte processo
tenni. alar FFÍ'PC ' Jde

com

para

resolver o problema rPC'J e determinar X'PTPaJ

determinar z;=='Z-aO, rac:Z,nO,J(EFTPC'JxE'FTPC'J e cons-
truir U

verá.ficar se t/.,.pzO. Se isto ocorrer, a" é domina-

do por a em re].ação ã matriz U,,e 1g) . Portanto,
=0X'rrrPC''J. Se nO não é dominado por 3] em relação

0
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ã matriz U,,e á', então não seta dominado por a] em
relação a nenhuma matriz c'cé.

Em geral., a matriz C' tem multas linhas. Entretanto ,

quando ciJ>g,Í.jàO, y{, ]S{S p, ]S.7Sna vamos resolver o seguia.
te problema auxiliar:

rPJ :maa{.r.n:acre,

onde .Z é matriz identidade de ordem .n.

Uti.lizando o algoritmo apresentado no capítulo lv,sg.

çã0 2r para matei.z de critérios Cz0 , determinamos o conjun-

to zprpri, o conjunto de pontos efi.cientes em rPTJ. Pela prg
post-çao 3.1, do capítulo IV, FPTPJsrrrP.ZJ, então,

#FTPC; c;EPÍP.r,) . Pela proposição 2.1, ZP(Pa 'Ja#FTPCJsFPTP.[)

Portanto, podemos determi.nar ZPÍPC''J , testando se Uo'oz0» pe.
ta 'u=ul.=o, onõ.e(ul,no)(EF(PI)xEF(PI)

Uma aplicação i.medíata do problema rPC'J é resolver
o problema 'de pz'ogramafâo oet;orÍaZ câncaoa aom oarzláz;eÍs ze-

z'o'umJ apresentado na seguinte forma:

n

rPPJ : maio { .f ra) : a c f' }

onde: .fraJ é uma função vetorial côncava dlferenciãvel,defi.
nada sobre um conjunto aberto contendo DUC' e

F : { a € Z)Ua : .4;csb }

As componentes de .f('. J serão denotadas por f{(.) .
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{:], 2, . . . ,P.

Seja aocF. O seguinte problema é uma aproximação li

near em ico, para o problema ÍPPJ

(NPFno ) : mau \'q f(uo )= : a3 cF )

PROPOSIÇÃO 2.3. Sejam EFTPFJ e EFTVPFaoJ os conjun

tos de pontos efi.cientes em (PF) e rVPFnoJ, r'espectivamente
E.ntão, EF(qPF=u) E EF(PF)

Z)emons í;ração . Se

\ cF:fC=)>-f(Bo ).

Como .fraca é diferenciãvel

Wf(xo)(=--no)'àf(=)-f(uo) 20

Portanto, EoX'E'FTVPFscoJ

A principal desvantagem! de se resolver o problema

ÍVPFaoJ para obtermos um subconjunto de #FTPF) é que este

problema depende de uin ponto particular

=o ÍEF (-E)F) Então,]a

+côncavae

[]

+ Teorema / 8/. Seja .f uma função defina.da sobre um conjunto
aberto Xocl?n, diferenciãvel em accXO. Se .f é
côncava em ncX', então:

.fra)-.fr clávrra) r=-icJ, para cada iccXo
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Esta inconveniência sugere o uso do problema rPC'')da

seguinte forma:

rVPF.J :maa{ C'aincf'AC( 6} ,

onde:'6é o conjunto das matei.zes pxn, cujos elementos

c{.7cEgÍJ»c. .] e os elementos g.z.j e e{.Í sâo definidos como:

a f, (ac )

g{.= m]:n ----ã7-- , {=:Z,...,p e J':],...,n
acDUC 'l

e

. b f,i (u)
e{.: mÜ''; -:-!.;-- , {=],...,P J=],...,n

ncDUC a

A proposição seguinte mostra um resultado semelhante

ao da proposição 2.1

PROPOSIÇÃO 2.4. Sejam rPrvPPJ e Ê'f'rPFJ os conjuntos
de pontos eficientes em ívPPJ e rPPJ, respectivamente. Então,
EF(IPF}SEF(PF)

Z)e m o n s t I' a ç czo

Se nc'c#FÍVPF,J=>Ec/c8FTVPFEoJ sE'f'rPi') (proposição ante
Flor) n>H(' e E'F rPPJ

Portanto, #PTVPP,)STP'rPT'J D

Como o problema rvPF; é uma variante do problemarPC''.l
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podemos utilizar o processo que determina ZP'íPC') para deter

minar o conjunto EFTVPF), isto é:

resolver o problema ÍPí; e determinar o conjunto
EF(PI)

eliminar de rPÍPÍJ, os elementos que são dominados

em rcnlação a algum C(glaplicando a proposição 2.2

A questão a ser respondida, neste pontos é seEFTVPFJ

representa urn subconjunto relevante de EF(PF). Para analisar

esta questão, apresentamos a seguir os resultados computaci.2

naif obtidos para estes problemas.

3 RESULTADOS COF'lPUTACIOíqAIS SOBF{E FP(VPTJ E ZPÍPPJ

O problema (PP'J e o correspondente problema rVPPJ íg

raid resolvi.dos para analisarntos a relação entre as cardirlali

jades dos conjuntos FPrvrPJ e &'P'íPP)

O problen\a ÍPF'J foi resolvido usando-se a definição

de post;o e.fÍciente, isto é, deteritlinando-se. os pontos

Oe F: $ cF: f(u) zj' (=o )

O problema ívPP'; foi resolvido pelo processo que acâ

bamos de descrever, isto é, eliminando de FFTP-r; os pontosdg.

ntinados em relação alguma matei.z C(6.
abram resolvidos 45 problemas, trêsqual cric'ada com
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térios
n

/''] ra'J:iE] s . rl-'aZ:'r'"'ia .JJ

n
/.rac)= E rs .JC .-m .a2.J

n

f3(u): {'- 8 .t(a.L+c.L)/(u,t+m.t),

comsÍ>a, m >0 m >c e sÍ>2mÍ' {a.]»...,n

O conjunto vi.ãvel considerado é

s .> 0JZ

F: { n c Z)t/C'; .4asb } ,

onde: os elementos aÍI' da matei.z .4, foram gerados aleatorig.

mente no interva]o [0,.Z(2a] e bÍ=a.5. .E. a{..Í, {=],...,m
.7 €

Os coeficientes da função de critérios foram escolhi

dos de forma que em cada problema a relação c{.7/c ..j assumis-
se unt mesmo va]or para yÍ:],...,p e y.j=.Z,...,n. Foram adora-

dos nas expert-ências computacionais três valores para esta
re[ação: ].], ].2, .Z.3. Isto significa que o valor máximo

das derivadas em Z)UC: é ]0%, 20%, 30% maior que o seu valor
mini.mo em Z)UC

Foram considerados três valores para n;n=.ZO, n=:Z2 e

n=.24.Para cada valor de n , foram gerados cinco conjuntos de
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pontos vi.aveia +

A tabela 3..Z mostra, para cada cinco problemasr o nB

mero medio de pontos em EFTVPF,) e Ef'rPFJ,o quociente entre

estes valores, denotado por carril/card2 e o número médio de
pontos viáveis.

Da analise da coluna de card2 podemos notar que o ng
mero médio de pontos em EFTPP; não varia quando a relação
c. ./c.., varia de ].] para ].3. Entretanto, o quociente card=lj'lq' -?l

card2 decresce CCJUI a variação de a{.7/g.{J'
Para fi.nalizar cabe discutir uma questão mencionada

anteriormente: o conjunto ZP(VPP) representa um subconjunto
relevante de FFTPFJ? Em termos de número de pontos em l?FTPF;,

a respostas em geral, parece ser nãos principaln\ente se esta.
mos interessados em obter todos os elementos de EFTPF). Con-

tudo, pode ser consi.derado um método útil para determinar fg.
Imente alguns contos de 2?f'rPf')cl
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Tabela 3.1

N9 médio de
/c pontos emn

L a --'uü
Caril l

10 1.1 7.8
12 6.6
14 l 14 .8

N9 médio de
pontos en\

Card
2

12 .6

14 .6

27 . 8

N9 medi.ode
Carai/Cara2lpontos em

619

452

532

245.2

9 85 .4

4012.0

349

301

280

24 5.2

985.4

4012 .0

269

150

107

245.2

9 85 .4

4012 .0
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CONCLUSÕES

O mapeamento /V introduzido no capot\llo ll,seção 2.

permitiu desenvolver vãri.os resultados teóricos e algorit-

mos. Este mapeamento é mais adequado para anali.sar os pro-
blemas tratados neste trabalho, do que o mapeamerito M antro

duzldo por G. R. 13i.tran elll /2/. Esta conclusão esta Implíci
ta na proposição 2.3, do capítulo 11, uma vez que Nru) s

= A/ro)+Ío} implica que cada ponto de /PfuJ doniÍna um ponto
de MízJJ. Uma parte si.gni.fi.cativa da teoria foi dóri.giba pa-

ra a anãli.se do problema ÍPíJ . A razão disto, é que o pro-

blema simplificado ajuda a compreender melhor o problema

rZ)J e desenvolver algori.amos mais eficientes .

O algoritrno apresentado no capítulo 111, é uma ver

sao melhorada do algoritlno apresentado por Bi.Eram. Entretan

to, ainda não é adequado para resolver grandes problemas co

mo se pode notar contparar[do os tempos (]e processamento para
problemas court n=ZO e n=]8. 11or-tanto, devem ser fei.tos hui.tos

estudos sobre estes problemas. Neste trabalho, alguiitas quem

iões foram levantadas, como por exemplos em relação à car-

dinalidade de r] e sobre qual o conjunto de me=nor caidinali

dada que bati.afaz u //ruJ : u.NTOJ. Ainda, outras questõesu(}' oc y
poderiam ser levantadas, como por exemplo, que SLlbconjunto
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de }' escolher, para que n Xro)7(}, uma vez que
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de y escolher, para que n NroJ/+, uma vez que
u€r

n N(o)S n NTO) S Er(pl) (proposição 2.61 capítulo ll)
0€ y Ücy

Outro tópico a ser explorado seria em relação ã téq

ni.ca de decomposição que permitisse resolver o problema rP;
através de uma sequênci.a de pequenos problemas permitindo -

reduzi.r. signo ficativamente,o tempo de processamento. Caras

terização de pontos fracamente eficientes, bem como proces'

sos para identificar sua existência, Ruiu dado problema po-
deriam me].bolar os futuros algoritmos. Também, testes efi-

cientes para identifi-car subconjuntos de Z) ou Z) com elemen-

tos que não são eficientes em (P) ou não geram antecessores
eficientes em rPJ, seriam úteis

Certamente, ainda existem muitos aspectos a serem
dnc nm nrnhl('M8S de Droqramaçao vetorial com var'iaconsiderados

zero umvais
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APÊNDICE l

Apresentaremos neste apêndi.ce algtnls detalhes de prg
gramação dos algorítmos apresentados no capítulo IV,em ALGOL
do computador B-6700.

Mencionamos inlciallnente os operadores booleanos , o-

peradores de relação, funções Intrínsecas e o subprogramaque

foram utilizados para executar certas operações do algoritino.

Open'aduz'es booZea?zos= and, or, not;

Oral'apor'es de z'Clarão: {s, {a?zt;

Os parâmetros das funções intrínsecas serão i.ndica

dos poz' <ae\ <ael> ou <ae2> quando são expressões aritméti
cas e por <a!"J'a:/]'oo> quando é vetar.

+HI H e . '+'Fzinpoea znt;z'tnseeao

f'tx''sbolte ( < ae> ) determi.na o "blt" mais à esquer-
da de <ae> com va].or l

determina o nilmero total dc "bits"

ein <ae> com valor l;

f

ares (<ae>)
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z:nt;egez't ('<ae >J
determi.na o L <ae>J;

Zi8t;Zookup r<ael>,<al'l'ay!'oo>,<ae2>J ' procura na
lista ligada<al'z'agroo > indexada

com <aep> um valor maior ou igual
a <ae .l> ;

Z; me rZJ determina o tempo de processameg.

to, com unidade 60 vezes o segue.
do.

subo!'og2''ama

ZX3LP rÁ, rA, B, M9.3 S, PSOL) DSOLs RWslW,

resolve: rnan cn

s.a ,4a ç b

pelo método Simplex Revisador onde

A = matei-z das restrições, (Ml+ M2+ ZJ x N;

.r.4 = numero de linhas cla matriz de restrições

especificado no programa de chamadas

r.4 < rM,'f À/p.f 2) ;

como foi

B = vetou de comprinLento rM.Z+ A/2+ 2J;
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a

$

vetou da função -- objetivo de compra.mento

número de restrições com desigualdade;

numero de restrições com' igualdade;

lor da função objetivo;

solução do problema priinal

va

l

N;

POOL

DSOL solução do E)rclblenla dual;

vetar dn trabalho de comprimento

1'11+ 1'12+ Z) 'k (l.ll+ b12+ 2} + 2 'k Ml+ 142+

vetou de trabalho de comprimento

M2+ 3 I'' Ml+ 4;

indicador de erro.

2;

IER'.
\

\

\

\

\

Devido ã linguagem utilizada, a manipulação de pala-
vras parciais ê relativamente simples. Portanto, tantos os

elementos do conjunto P] coiro os e].ententos de Duc' foram ar-

mazenados nunca palavra de 48 bits. Consegt3e-se com isto, efa

Luar determinadas operações ma.is rapidamente por mei.o de opg
dadores booleanos ou de relação, citados anteriormente.Porém,
o programa fi.ca restri.to para l;)robleinas de dimensão n S 48

Descreveremos a seguir, os recursos utilizados ent ca
da parte do algoritmo.
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PARTE l

A geração do conjunto

'Pc r= {ocRn: 0 à a, U ( {-], 0, ]}, .Í ( J}, o

conjunto de vetores enuoZoentes de yr apresenta na prática
mui.tas dificuldades, principalmente, por causa do tempo de

processamento, pois teoricamente temos 3" elementos que são
candidatos a y' e multas comparações devem ser fei.tas para :e

].ec]onar os e].eventos de y.

vários processos foram testados e o que se mostrou
mais eficiente foi o descrito no capítulo 111. seção 3r que

usa a estrutura de arvore, cuja geração é feita por nÍveIs.

Neste processos o inconveniente é que, o número de vértices

para os quais os descendentes ainda devem ser gerados cres-

ce exponencialiuente. Isto nos levou a estudar uma maneira
de armazena-]os e maná.pu].ã--los com certa facilidade. varias

formas foram testadas, inclusive utilizando-se da represen'

tação de números na base 3, pelo fato de tem\os os algaris-
mos O, :Z e -], mas os resultados não foz'an\ satlsfatÓri.os. A
me].hor forma encorltrada fol a de representar cada vedor em

dois vetores o' e u', ta]. que, o = o'- o'

Na pratica, não gerimos o vetar D/ luas gerantos os
vetores ü] e u2, separadamente. Note-se quem quando uma coE.

ponente D; = IZ deve ser geradas co]oca-se ] em o; e quando
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z;.í= -] , coloca-se ] em tJ3 , o que permite que cada coinpona}

te oj seja representada num "bit" da palavra.

Com esta representação, para verificar se C'z; >p 0 ,

basta testar se (auz- aoó)» O . Na realidade. não hã neces-

sidade de efetuarmos as mu]t]p].ilações. Identificamos as coU
ponentes não nulas de oZ e o2, através da f\tl\ção .fÍ?õtone e
por meio de adição e subtração de colunas da üatz'i.z C' terá

mos efetuado Co.

Paz'a testar se wl\ vetar azzuoZoe o outro, é útil. que

sejamos capazes de Identificar todos os velares que tem os

mesmos valores numa determinada posição .Í, ] é J g zz.Assim,

para cada novo vetar em consideraçãor basta verlficarxnos se
os velares que tem Q mesitio valor iia Últi.ma posição defina

da pardo novo veto:- ü ??uoZae. Podemos utilizar os operad

res and e {8 para fazei' esta voei.f.Lczlção, poisa sendo
D - o '.3 i; : -]. - .. $'e " and i;Z {õ o e

2 . -.2 . 2 , -.
tJ' and o'' {s p' ,elnt.ão, u ej?uoZ

0

EXEbãPLOS

].) Sejam ouro,-.z,o,o,.z,o,J,
o'=r0, a, 0, a, ], OJ,

Dc= (0, 1, 0, 0,0. 0),

( 1 , - 1 , 1 , ü, l ,o)
(l , o, l . o. l , o)

(o, l. o, o, o. o)
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o] ..'Z ;
o .9

o' atzd O"
rO, 0, 0, 0, ], 01 'is '

n

rO, ], 0, a, 0, 01 s o

Portanto, o enuoZue z;

2) Sejam o = rO,-],0,0,],aJ , ; = ra,],=Z,O,],OJ
ol=(0,0,0,0,1,0), 'Ül= (0,1,1,0,1,0)
o2= (0,1,0,0,0,0), 'Ü2:(0,0,0,0,0,0)

,z ..d ;]
9 .9o' and o'

(0, 0, 0, 0, 1, 0 ) {.s u'

rO, 0, a, 0, 0, 01 {snt; o"

Portanto, D xzQO enuoZoe u

Devido às características dos uetores bege que sao se.

leci.onados para a parte ll do algoritmof podemos fazer uso(3:»

operadores oz', and e {s para esta seleção. Devemos ter um

dent; f calor que guarda as posições das componentes nao ng

las dos vetores que perte1lcem ao conjunto 7base' Seja h este
identi.flcador. Para testar se um certo vedor pertencera a

y. . . basta verificarmos se /z and rz;z OI'' u'J {s 0'base

EXEMPLO Vamos supor que jã ternos

r],],0,0,0,],OJ (isto significa que cs valores t',
tais que. u.í?í 0, para .7:lZ, 2, 6 ,

jã pertencem a V'base)
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Queremos testar se p=r0, a,],0, l, o, o) pertence a

z;'= ra, a,], a, 0, 0, 01
n

u'= (0, 0, 0,0, 1, 0, 0)

ol or u2 (O, 0,1,0, 1, O, O)

}l and(o' ol' u') =(0,0,0,0,0,0,0) 'to o

!)ortanto, oerbase'

PARTE ll

Para construirmos os rad Cais a partir de um elemen-

to p de ybaser podemos gerar consecutivamente os números
O,],2,...,2''o -], onde no é o numero de componentes não-nulas
de o e colocarmos cada algarismo a ou 7 (o número esta na ba

se 2) lias posições ./, ]áa'án, tais que o+#a . Todas as post'

çÕes não-nulas de todos os velares de yba:se dc\rcR :;er guarde.
das através do operador or', paio serâc3 as poi;içf5e3g fixas, do

radi.cal final. Para se obter tzof podemos utiliz.lr ei íi.ançao

Para se obter um elemento de RDF, um radical final
nk basta aplicarmos o operador oz'' pa!.'a os radicais; -nilrÍ'J

que formam z't,

Por exemplo: gcz 4.Z
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Para verificar quais são os vetores z;eyZP tais que r

a+u#DUa, sendo a um descendente de icKf temos que achar uma

componente Pt de or ta] que : ol: ].se a; = ] ou ol= -:Z se
a;l! = o. Isto sugere que tenhamos Identificados na parte l(k)

algoritmo, quais são os vetores de y] que tem valores #:Z ou
-] em cada uma das post.ções J, ]álsn

Antes de analisarmos qualquer descendente de icKr de-

vemos"eliminar" todos os 0'8 pertencentes a 7:Z, tais que r

O+nk#rZ)Ua. Se ak «eli.minar" todos os elementos de y] então ,
todos os seus descendentes pertencem a D. Em caso contrario,

para cada descendente de ak, exame.namos os vetores z;'s que
ainda não foram eliminados pelos seus antecedentes. Nesse pc:x!.

to, a função Z ot;Zookup foi utilizada.
Quando foi. utilizado o problema de programação linear

auxiliar

z=maiclea:.Aacáb, aá] ,A JCZ0}, este fol resolvido pelo slü)

programa ZX3LPr.4,J.A, B, a» N»M.ZaM2'S»POOL,Z)SOz;, R#,JV,JERJ, que

usa o wá í;odo SimP Zen Reoisado

Para determinar LzJ usamos a função {nt;epal''t.

PARTE lll

Nesta parte do algoritmo, para testar a viabi.lldadee
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a dominância entre os elementos, foi utilizado o processo de

identificar as post-ções cujos valores são não nulos, através

da função /'Írst;one e usar apenas adição ou subtração de caIU
nas da matriz ,4 ou da matriz C'

Quando a matriz a é não negativa, o passo 4 do algo-
ri.tmo pode ser simplificado, de tal forma que não hã necessi

dade de efetuar a operação Z/=a-o, para deterntinar o anteces-

sor g do sucessor n. Suponha que k seja o últi.mo Índice tal

que ak: O' Para obter o seus antecessores, basta anular-mos

uma componente ak+.Í de cada vez, J=],2,...,n-k. Este é o prg
cesso de geração da arvore por níveis, venci-onado no capítu-
lo IV, seçã0 2. Com este processo evitan\os também a repeti-
ção de antecessores.

Quando a matei.z C' é de outro tipo, essa mesa\a sirnp12.

f[cação não pode ser uti].i.zada. Neste caso, as operações tor

nam--se mais ..complexasr poisfdado um eles\unto a temos que ve-

rificar se a-pgDUC'. Esta verificação e a operação a-u foram

feitas através dos opercadores and, or, not;, {6 e {õnt;, da

seguinte forma:

Seja u=oZ-z;2 Se n and o2 {s 0 e n oz' z;] {s n, en

tao n-ogZ)t/C; e 3/=n-o pode ser calculado da seguinte :Forma

y= (= OI' z;óJ and no t u'

EXEMPLO
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[) Sejam: ac =r], ], O, ], 01

o = r], 0, -], :Z, 0)

oz= r], 0, 0, ], 0;

P2:r0 0 ], 0, 01

Então

n amd u'= (0, 0, 0, 0, 0) 'ts 0

r], :Z, 0, ], 01 {s n
]

Portanto, a-o Z)U

n

:c or o' = (1,1, 1,1, 0)

not; oJ= rO, Z, :Z, 0, :ZJ

Ía or u2) and not; o:Z l, l , o, o)

y = (o, l,l,o, o)

2) Sejam: n =r:Z, ], 0, ], O)

-], o, o, OJ

ol=r], 0, a, 0, 01

u2=f0,.Z, 0, 0, 01

Então

(0, 1, 0, 0, 0) 'tsnt 0

Portanto, a-z;#Z)t/a
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Além disso, ainda existe a possibilidade de termcs an

tecessores repetidos que devem ser controlados assim que são

gerados, para evitar outros problemas.
Para testar a dominância entre os elementos de dois

conjuntos, os elementos do vetou e.O foram classe.fÍGados em

ordem decrescente usando-se o algori.tmo de classificação
qzíÍaksopt; apresentado pelo D.E.Knuth em / 7/.

O tempo gasto em cada problema apresentado nas Cabe.
las, ê o tempo dado pela função t;Íme fZJ transformado ein se-

gundos.
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APÊNDICE 2

1 . GRATOS

Se T é um conjunto finito, denotaremos por T(z/ o

conjunto dos pares não ordenados de elementos distintos de
/ a \

r, Isto ê, T'''=lÍzí,ulsg':u#t;}
Um gpafo G é um par ordenado rP,ZJ formado por con'

junto finito g' e um subconjunto E de T'"= Os elementos de T
são chamados de uáz'í;Ices do grato e os elementos de # de

arest;as do grifo.

Se G é um grato, denotaremos por yG o conjunto de

seus vértices e Ê'G oconjunto de suas arestas.

Sejam G e /7 gratos. Dlz-se que # é szzbgl'a.fo de G sse
VlicVG e Enç;EG

Um grato G ê desço?leüco sse existem subgrafos /7 e K

tais yG=V'/7ur.K, #G=##u&'.K, y/7## e yX##. Caso contrario, G é

Se a=Ízz,o} é uma aresta, di.z-se que H e o são !.t

ees ad.jacent;es. Um verti.ce que não é adjacelate a nem
tro será denontinado de oártÍee z:Gozado.

Dado Sn=ÍralZ'a2» '..»anil;aÍêÍ0,7J}, define-se o gr2.
fo G, tal que, yG=S.sendo que, dois vértices em rG são ad.Íg

o\]



16 4

ee nt;es sse di ferem em

grato associado a S

Veja por exemplo o grato G abaixo, para

exatalnente comoposlçaoruman

n

(l o l ) ( 1 1 1 )

\

Um gra.fo dir2lgído Z) é um par ordenado rr,41, forma-

do por um conjunto fi.Dito lr de vértices e um conjunto fini-

to .4 de pares ordenados de eleit\entoa dista.fetos de y, chaina-

Se a=rzi,pJ é um arco, na representação do grato di

regi.do, a é indicado por uln segmento orientado de zz para Df

uni.ndo os pontos que representam os vértices u e u. Dizemos

que zz é oz'igern de a e u é e tre/nÍdade de a.

Se urn vértice não é origem de nenhuns

que é um ziáz't ce t;er/nÍriaZ .

Sejam }'O:Íu0,u], .. .,l.,'z} e FO=la0'a.Z,...,."}. Urn aa-

dzzein(arco

(l oo }
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ni n;zo de G é uma sequência fi.ni.ta roO,aa,...,DkJ com kàC},o2.

de os oz' 8 são vértices distintos de D e a2'=rot,ui+].J, Oá{ á
ák-], são arcos de Z).

2. ARVORES

Uma ãpuore é um conjunto finito T de um ou mais ele
mentor chamados de }zós, tal que

a) existe um nó especial que pertei\ce a T, que se
chama z'aZz de T;

b) os nõs restantes (excluindo a raiz) são parti.cio

nados em lizà0 conjuntos disjuntos T],T2s ' ' ''g'ld,ca-
da um dos qual.s é por sua vez uma arvore

As arvores T7,Tp»...,2'.,são chamadas subáruores da
raiz

Cada raiz se di.z pa{ das raizes de suas subãrvores e

estas se dizem /'ÍZ;zoo daquela.

Define-se HzZpeZ de zlm nÓ de uma árvore pela relação
de recorrênci.a

a) o nível. da raiz é zero;

b) se o nível de uilt nó é n , o nível de seus filhos
e n+.Z
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Uma ápuol'e bÍnáz'ia é um conjunto finito de nõs que,

ou é vazio, ou consiste de uma raiz e duas árvores binárias

disjuntas chamadas de subãrvore à esquerda e subãrvore ã
direita da raiz.

3. CONA UNTOS CONVE XOS

Um subconjunto S de Rn é chan\ado de con.jzznto a.fim

se r:Z-XJac+Àg6s,' yneS, gele Àe R. A intersecção de todos os

conjuntos afins que contém S é chamada de enooZt;aria af mde
$ e será denotava por a.f.f S.

Um subconjunto a de R'' é c

se ílZ-XJa+ÀgeC, yacea, y6C e O<À<lZ

Para qualquer aO J?n, a bola B com ra o c<0 e cena;2'0

em a ê dada por:

{ n :a ra , a ) áÉ: }=a+ c B ,

onde dra,aJ ê a díüt;ânc2la EucZ Id ana entre os pontos r

Para qualquer conjunto a em Rnr o conjunto de pon-

tos JC cuja distância de a não excede c sela inda.cedo por:

conjunto COnDenOmamado de

e a

{ c;lz/aa, drn, y)!c } { y '+ c 8 : g aC } =C'+ cB

o /'echo de c;, que será denotado por aZ C'9e dado pelo

seguinte conjunto:
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c Z C=n { C'+eZ?: c >0 }

O {nt;ez,{or rezei;Íuo cZe C» que sela denotado por riC'
é dado pelo seguinte conjunto:

p{.C=taeaff' C:3.t>O, (n+eB)n(af'f C)çC\

A diferença rcZ C')\rr aJ é chamada d

Zat;Íoa de C' e sela denotada por a'eZbd a

Uma .face de C é um subconjLmto convexo a' de C, tal

que todo segmento de teta em C; com um ponto em seu Interior
relativo pertencente a C'', tem as extremidades em a'

Um ponto a6CcRn é um ponto eat;2'e/no sse não po

expresso como uma combinação convexa (]-À)g#Àz , tal
yeC.zeC e 0<}.<1

fponteil'ae

de ser

que
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