Funções-valor
na
alocação de tarefas
em
sistemas robóticos
Antonio Luiz Basile

DISSERTAÇÃO APRESENTADA
AO
MÁTICA ESTATÍSTICA
MATE
INSTITUTO DE
DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
º
PARA
OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRE
EM
CIÊNCIAS

Área de Concentração: Ciência da Computação
Orientador: Prof. Dr. Flávio Soares Corrêa da Silva

São Paulo, dezembro de 2006

Funções-valor
na
alocução de tarefas
em
sistemas robõticos

Este exemplar corresponde à redução anal
da dissertação devidamentecorrigida e

defendidapor AntonioLuiz Basile

e aprovada pela Comissão Julgadora.

São Paulo, 23 de dezembrode 2006

Banca examinadora

Prof. Dr. FlávioSoaremCorrêada Silvo- IME-USP
Prosa. Dra. Leliane Nunes de Berros - IME-USP
Prof. Dr. Paulo Eduardo Santos - IAAA-FEI

l

Abstract
An important aspect of robotic's research is talk allocation: how to select one (or more)
robot(s) to accomplishone (or more) tasks, in order to maximize overallpeMormance.A crucial,
but very ignored issue of robot task allocation is utility/value functions.
This dissertation dea[s with main theoretica] aspects of measurement theory and decision
theory that envolvethe determination of a function vaguefor multirobotic systems.

Resumo
Um importanteaspectoda pesquisarobótica é a alocuçãode tarefas: comoselecionarum (ou
mais) robe(s) para realizaruma (ou mais) tarefas, visandomaximizaro desempenhogeraldo
sistema. Um ponto crucial, mas muito ignorado, da alocuçãode tarefas para sistemas robóticos
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Essa dissertação trata os principais aspectos teóricos da teoria da medição e da teoria da
decisão, envolvidos na determinaçãode uma função valor para sistemas robóticas.
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Capítulo l

Introdução
A pesquisa em sistemas robóticos--sistemas formados por robes situados (inseridos no mundo
físico) ou simulados (softbots)--embora com foco em aspectosdiversos, tais como colaboração,
coordenação, cooperação e comunicação, freqüentemente trata (principalmente em sistemas centralizados) o tema da alocação de tarefas, que é um tema central para a área. Esse tema tem
grande importância para a área porque um sistema robótica, geralmente, está associado à execução de tarefas. Se houver disponibilidade de dois ou mais robes aptos, deveremos escolher o robe
mais adequado para realizar a tarefa (sistema de robe único) ou o grupo de robes mais adequado

para realizar a tarefa (sistemasmultirobóticos).

O problema da alocução de tarefas em sistemas robóticos consiste em, dado um conjunto
de tarefas, um conjunto de robes e uma função que associa um valor escalar a cada par (robe,
tarefa), encontrar a melhor distribuição de robes para as tarefas com o intuito de otimizar a
soma dos valores dos pares escolhidos(pode haver robes que executemmais de uma tarefa
simultaneamente,da mesma forma como pode haver tarefas que precisem de mais de um robe
para serem terminadas). Embora a definição abranja casos de tarefas que precisem de um grupo
de robes para serem realizadas--o caso multirobóticcF estudaremosneste documento apenas o
caso em que apenas um robe é alocado por tarefas e em que há apenas uma tarefa a ser realizada.
Um estudo mais aprofundado sobre o tema pode ser encontrado em IGer03], onde o autor
taxonomiza a área sob o enfoque da alocução de tarefas. Em seu trabalho o autor destaca
abordagens dadas por diversas outras áreas, tais como a economia, a pesquisa operacional, escalonamento, fluxo em redes e otimização combinatória. O problema é estudado, em cada um de
seus casos, com enfoque nos algoritmos e heurísticas para a alocaçãode tarefas.
A pesquisa em sistemas robóticos, porém, raramente trata de um tema muito importante
para a área, visto sua relevânciapara a própria alocuçãode tarefas: a função-valor(caso determinístico) ou função-utilidade (quando há incerteza envolvida). Isso se deve, dentre outras, a
'Portanto, casos em que haja vários robes disponíveis para a alocação serão consideradoscasos de robe único,
visto que apenas um robe será avocado.
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quatro características encontradas na modelagem dessas funções: (1) a subjetividade2 que envolve o tema, (2) a dificuldade em se obter funções-valor (utilidade) ótimas, (3) a diversidade
de domínios de aplicação, impossibilitando a generalização dessas funções e (4) o conhecimento
prévio, para diversos domínios, de funções que trocam a precisãopor simplicidade. Neste documento trataremos do caso determinístico, ou seja, discutiremos aspectos referentes à composição
de funções-valor e não funções utilidade.

Como veremos, muitos aspectos distintos dizem respeito à criação de uma função-valor. A
subjetividade, sem dúvida, é um deles. Se solicitarmos, por exemplo, a um grupo de pessoas
citar quais são os atributos relevantes que um robe deve possuir para realizar uma dada tarefa,
é provável que sejam apresentadasvárias soluções. Porém, a subjetividade não é o único aspecto
(e provavelmentenem o mais importante) e como veremos, há algumas diretivas na literatura em
teoria da decisão e da utilidade, que auxiliam sua abordagem.
A dificuldadena obtenção de funções-valorótimas é um argumento válido. Porém, não estamos procurando funções-valor ótimas, mas funções-valor melhores que as usualmente adoradas.
Dispomos para isso do auxílio de técnicas de diversas áreas que estudam há décadas o temacomo,por exemplo,a teoria da decisão,a teoria da utilidadee a teoria da medição.
A diversidade de domínios provavelmenteimpossibilite a obtenção de uma função-valorgenérica. Não é claro o tratamento que deve ser dado à função-valor,para que esta seja válida,
simultaneamente,em domínios tais como vigi]ância, recolhimentode lixo tóxico e carga e descarga, por exemplo. Robes adequados para o domínio da perseguição-evasão, provavelmente não
seriam os mais indicados para recolhimento de lixo tóxico. Porém, isso não é obstáculo para esse
trabalho, que não tem a pretensão de generalizar a função-valor.

O último argumento, da troca da precisão pela simplicidade e pelo conhecimentoprévio é
válido. Cabe, portanto, à pesquisa por funções-valor em sistemas robóticos fornecer funções novas
e mais precisas, que futuramente farão parte do arcabouço de funções conhecidas, simplificando
o trabalho.
Esta dissertação tem como objetivo salientar a importância da função-valor para alocação
em sistemas robóticos, bem como propor melhorias e alternativas a suas formulações mais comuns. Para issoestudaremosa teoria da decisão e a teoria da medição, com ênfaseem funções
multiatributo. Também ilustraremos, através de um problemaúnico, que nenhum atributo individualmente discrimina sempre o melhor robe para uma determinada tarefa.

1.1

Alocação em Sistemas Robóticos Situados

A utilização de sistemas robóticos vai desde tarefas que envolvam grande perigo aos humanos,
como vigilância e recolhimento de lixo tóxico, até tarefas triviais e repetitivas, como carga e
descarga de mercadorias.
zOu seja, diante de um problema muito complexo, se dá soluções diversase muitas vezes intuitivas. O problema

pode admitir mais de uma soluçãocarreta.
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A má distribuição dos robes pode causar atrasos, aumentar o custo do sistema (por exemplo,
alocando robes de alto custo de operação para tarefas triviais) e até inviabilizar a tarefa toda, caso
não seja efetuada realocação (como por exemplona alocação de robes com problemas operacionais
ou de robõsinaptos)
Como dissemos, para que a alocação seja possível precisaremos comparar os robes e para isto
associaremos valores escaleres a cada par (robe, tarefa). Entretanto, não poderemos associar
arbitrariamente esses valores escaleres, pois desejamos que eles expressem adequadamentea
realidade, de preferência criando uma relação de ordem entre os robes, para cada tarefa.
No capítulo 2 apresentaremos o problema da perseguiçã(»evasão3 que ilustrará vários aspectos
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de arte, mais especificamenteo problema da galeria de arte com guardas móveis. O problema

da galeriade arte (com guardasfixos) trata da determinaçãodo númeromínimode guardas

necessários para cuidar de uma galeria de arte. E um problema geométrico de decomposição
de polígonosIJoh031e foi inicialmentetratado por Klee e Chvátal IChv751. A ideia é usar
um polígono como representaçãogeométrica da galeria e através de sua decomposição,tornar
esse problema mais tratável. O problema da perseguição-evasão trata de como guiar um ou mais
perseguidores para: (1) encontrar ou (2) capturar um ou mais fugitivos e tem aplicações diversas,
tais como a procura por intrusos em prédios, controle de tráfego e estratégia militar ]Che03]. No
nosso caso, o tratamento dado ao problema será de robe único, pois mesmo dispondo de mais
de um robe apto para a alocução apenas um robe será incumbido de realizar a tarefa de um
perseguidor encontrar um fugitivo.
Como no nosso caso utilizaremos um simulador em que o usuário faz o papel de fugitivo e
o computador (algoritmo) faz o papel de perseguidor, adoramos o papel de fugitivo. Também

alterámoso problemada perseguição-evasão
(baseadaem visibilidade). No problemaoriginal
o fugitivo tinha como objetivo conseguir se esconder indefinidamente do perseguidor (não ser
visto por ele). No problema alterado o fugitivo deve permanecer o maior tempo possível sem
ser encontrado. Essas alterações puderam ser efetuadas em razão da tarefa em si não ser o foco
principal do nosso trabalho.
No Capítulo 3 apresentaremos importantes aspectos referentes a escalas estudados na teoria
da medição-- que influenciam a determinação de funções-valor.

No Capítulo 4 apresentaremoso método entrópico para a determinação dos pesos de uma
função valor. Também serão descritos e ilustrados vários modelos da teoria da decisão. Para
isso nos basearemosprincipalmente na taxonomia de IHY81], que descreve a área a partir de
três eixos: métodos sem informação, métodos com informação sobre atributos e métodos com
informação sobre alternativas.
Nessa dissertação pretendemos, portanto, discutir mpectos pertinentes à tomada de decisão
na alocução em sistemas robóticos, seja através de modelos da teoria da decisão, seja através da
determinação de funções-valorcorreias sob o ponto de vista da teoria da decisão e da teoria da
3Do inglês "pursuit-evasion".
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1.2

Assuntos Não 'lYatados Nessa Dissertação

Há outras áreas que têm algumas etapas análogas as descritas nessa dissertação. Uma delas
é "Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados"4, que consiste em identificar padrões em
dados visando a tomada de decisão ou aumentar o entendimento de um problema específico.

Entre suas etapas encontram-seintegração, transformação e mineração de dadosS. A primeira
lida com a combinaçãode diferentes bases de dados e a segunda visa modificar ou transformar
dados em formatos apropriados à mineração IHK00]. A mineração de dados visa selecionar os
métodos a serem utilizados para localizar padrões nos dados, seguida da busca propriamente
dita por padrões relevantes numa dada forma de representação IHK00j. Em todas elas há pontos
em comum com o que estudamos nessedocumento, como por exemplo, a seleçãode atributos

na mineraçãode dados ou a normalizaçãona transformaçãode dados. Ressallta-se
portanto
que esse documento não tratará de funções-valor em sistemas robóticos sob o ponto de vista da
descobertade conhecimento em bancos de dados, pois adotará o ponto de vista da teoria da
decisão. A escolha pela teoria da decisão deve-se ao fato de que através de vários modelos,
desenvolvidosao longo de muitas décadas--ela estuda a tomada de decisãosob diversos pontos
de vista na representaçãodo problema, o que nos permite lidar com uma variedadegrande de
domínios que ê característica inerentedo estudo em sistemas robóticos.

4Do inglês "Knowledge Discovery in Databases"
sDo inglês "Data Mining".

Capítulo 2

Notação e Considerações Preliminares
Neste capítulo apresentaremoso problema da perseguição-evasão,posteriormente utilizado
para ilustrar importantes aspectos da teoria da decisão e da teoria da medição (através de simulaçoes).
Na Seção 2.1 o problema da perseguição-evasão com um perseguidor e um fugitivo será descrito e formalizado. Também será apresentadauma técnica para a decomposiçãode um polígono
simples em triângulos. Na Seção 2.2 apresentaremos o algoritmo utilizado nas simulações, proposto em jlKK041, bem como o simulador propriamente dito.

2.1

Problema da Perseguição-Evasão

A tarefa escolhida para ilustrar os pontos tratados sobre funções-valorserá a perseguição-

evasão. Conformemencionamos
na Seção1.2, perseguição-evasão
é similarao problemada

galeria de arte com guardas móveis. O problema da galeria de arte (com guardas fixos) trata
da determinação do número mínimo de guardas necessáriospara cuidar de uma galeria de arte.
E um problema geométrico de decomposição de polígonos IJoh031 e foi inicialmente tratado por
Klee e Chvátal IChv751. A ideia é usar um polígono como representação geométrica da galeria e,
através de sua decomposição,tornar esse problema mais tratável. O problema da perseguiçãoevasãotrata de como guiar um ou mais perseguidorespara: (1) encontrarou (2) capturar um
ou mais fugitivos. Esse problema tem aplicações diversas, tais como a procura por intrusos em
prédios, controle de tráfego e estratégia militar IChe031.

2.1.1 0 Problema
Trataremos aqui o problemada persegução-evasão baseadona uàsíóilidade,ou seja, o perseguidor tem como tarefa encontrar (ver) o fugitivo. Como veremos, isso é obtido se ambos
estiverem simultaneamentedentro de uma mesma região de visibilidade do pohgono, ou seja,
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uma região em que quaisquer dois pontos u e u possam ser unidospor um segmentode rega uu
que esteja inteiramente contido dentro do polígono. A Figura 2.1 ilustra tanto uma situação em
que dois pontos são visíveis um ao outro, quanto uma situação em que não são.

Figura 2.1: Visibilidade entre pontos de um polígono. Podemos unir os pontos u e u através
de um segmento de rega uu inteiramente contido no polígono. Nesse caso dizemos que u e u
são visíveis um ao outro ou que estão na mesma região de visibilidade. Já os pontos u e z são
exemplosde dois pontos que não são visíveis um ao outro, pois se os unirmos através de um
segmentode rega uaç,parte dessesegmentoserá externo ao polígono.
Como lidaremos apenas com polígonos simples, sempre que nos referirmos à polígonos, estaremos nos referindo a polígonos simples. Em 2.1 é dada uma definição para polígono simples IO'R981
e a Figura 2.2 ilustra polígonosnão-simplesatravés de dois exemplos.

Definição 2.1 (Polígono Simples). Soam uO,ul,u2, . . . ,t;n--l, n pontos no piano. Soam
(ao

=

uOul),(al

=

ulu2),...,(ai

=

uiui+l),...

, (««--i

=

u«

luo),

n segmentos

conectando

os

pontos. Então esses segmentos limitarão um polígono se e somente se:

]. .4 intersecção de cada par de segmentosa(#acentes em ordem cüZica /or o único poria

"mp«MIJA«dop« ele;;(Vá = O,. . . , n -- l)(ai n .i+i - «.+i).
2. S.g«..«lo; nã.-'@«e«te' não se iate«e«i-«'m;

Figura

(Vj # á+ l)(': n 'j

0)

2.2: Polígono não-simples

Tanto o problema da galeria de arte original como o problemada perseguição-evasãotêm a
visibilidade como tema central, pois como vimos, o problema da galeria de arte trata da busca por

7
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um conjunto de guardas que cubra um polígono simples, ou seja, que cada ponto desse polígono
seja visível a pelo menos um guarda.
Um dos processos mais comuns para subdividir polígonos em regiões de mesma visibilidade
é a triangularização, que decompõe o polígono em triângulos sem acrescentar vértices, como
ilustrado na Figura 2.3. Detalharemos a triangularização na Seção 2.1.3.

Figura

2.3:

'1tiangularização

de um polígono

Particionar o polígono em triângulos é interessante, porque discretiza o problema através de
regiõesde mesma visibilidade, no caso triângulos. 'lYiângulossão regiõesde mesmavisibilidade,
pois são po]ígonos convexos IDag971,conforme a ])efinição 2.2.
Definição 2.2 (Polígono Convexo).
Um po/dono é dize conuezo se quaisquer dois pontos
internos a ele puderem ser ligados por um segmento que não {nterseccione os limites do polígono.

A Figura 2.4(b) ilustra um polígono não-convexo. Note que esse polígono possui pontos que
contrariam a Definição 2.2. Os pontos u e u exemplificam isso, pois o segmento ut; que liga esses
pontos interseccionará os limites do polígono.

Figura 2.4: Em (a) temos um exemplo de post'gomaconuezo. Note que um segmento que ligue
quaisquer dois pontos internos ao polígono nunca interseccionará seus limites. Em (b) temos um
exemplo de po/z'gamonão-conuezo e uma possível violação para a Definição 2.2.

Embora a triangularização sela um importante passo'--incorporado por muitos algoritmos
na geometriacomputacional (assim como o algoritmo que utilizaremos)--não é a única maneira
de se particionar um polígono em polígonos convexos (usualmente chamado de particionamento
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convexos), mas apenas um caso particular de particionamento convexo
Há duas importantes formas de se tratar o problema do particionamento convexo. Uma delas

se preocupaem obter o menor númerode polígonos convexospossível e a outra em terminar
o processo no menor tempo possível. Também há duas maneiras de se particionar o polígono:
partição através de diagonais ou partição através de segmentos. O que as distingue são os
pontos extremosa. Conforme ilustrado na Figura 2.5, no particionamento através de diagonais os
pontos extremos devem ser vértices, enquanto no particionamento através de segmentos podem
ser quaisquer pontos do polígono. No caso (b) da Figura 2.5 os pontos u e u são exemplosde
pontos internos ao polígono usados para o particionamento.

@

'.+'\

Figura 2.5: Particionamento convexo através de (a)Diagonais e (b)Segmentos
Em nosso problema, utilizaremos apenas um perseguidor e um fugitivo. A posição do fugitivo
é desconhecida e a posição do perseguidor é conhecida. A tarefa é encontrar um caminho para o
perseguidor que garanta achar o fugitivo, qualquer que seja a velocidade e o trajeto do fugitivo. A
seguir será apresentada a notação que adotaremos para esseproblema, que é a mesma encontrada

emjlKK041.
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Seja P um espaço livre poligonal, }'' seu conjunto de vértices e IVI = n. O comprimento do
menor caminho de u a u, que permanece dentro de P, é denotado por d(u,u). Também atribui-

se a d(u, u) a seguintepropriedade: d(u, u) é um caminhopoligonalcujos vérticesinternossão
vértices de P

Uma estratégia (caminho) do fugitivo é uma função contínua / : 10,oo) --, P, tal que /(t)
denota a posição do fugitivo no tempo É )' 0. A estratégia do perseguidor é definida de forma
similar. Para qualquer ponto z € P, chamaremos de yis(z) o conjunto de todos os pontos
em P visíveis de z ]PLCOl]. Se o perseguidortiver visão 360' podemosdizer que ele pode
ver todos os pontos em yis(p(t)) no instante t. Diz-se que um polígono P é viávela (quanto à
l Do inglês "convex partitioning".
2Do inglês "endpoints».
3Do inglês "searchabie".
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busca do fugitivo) se houver um caminho p tal, que para cada função contínua .f : 10,oo) --, P
há um instante no tempo t C IO,oo) tal que /(t) c }'ás(p(t)), ou seja, o fugitivo será visto
pelo perseguidor, independente de qual estratégia (caminho) adorar. Qualquer região que possa
conter um fugitivo não detectadoé chamada contamnada. Caso contrário é chamada limpa.
Inicialmente o perseguidor deve [ámpar todo o polígono P--considerado inicia]mente inteiramente
contaminado. Como o fugitivo pode se locomovercom velocidadearbitrária, qualquerregião
disjunta de Vãs(p(t)) está ou inteiramente /empaou inteiramentecontaminada. Note (iue o
fugitivo poderá reconfarninar áreas já limpas pelo perseguidor. A Figura 2.6 ilustra o perseguidor
descontaminando um polígono.

B

Figura

2.6: Descontaminação de um polígono. O trajeto efetuado pelo perseguidor. A área

sombreada representaa região que ainda está contaminada, ou seja, pode abrigar um intruso.
Em IPLCOll podemos encontrar condições necessárias e suficientes para que um polígono seja
viável.

2.1.3 'lYiangularização delPolígonos
Um importanteprocessousado pelo algoritmo é a decomposiçãodo polígono. A ideia é a
discretização do problema, o que no nosso caso será feita através da decomposição em triângulos.
Há alternativas a esse tipo de decomposição, como, por exemplo, a decomposição em células de
visibilidade, descrito em IGLL+99l- A seguir descreveremossucintamenteo processoda decomposição de um polígono em triângulos IDag971. Antes, porém, descreveremosalguns conceitos
importantes citados em IO'R98j:

Definição 2.3 (Diagonal de Polígono). {/madÍagona/de um pol@ono
P é um segmentade
Teia Cafre dois de seus uéNices a e b que são uisÍbeis um ao outro.
Como efetuaremos a decomposição do polígono em triângulos, deve-se provar que esta decomposição é possível. O lema a seguir, cuja prova será omitida aqui, é importante para isso.

Lema 2.1 (Diagonal) Todo poZz'Panode n 2 4 védicas possui uma dÍagonaZ
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E finalmente por indução pode-se provar que todo polígono podeser triangularizado.
Teorema 2.1 (Triangularização). Todo polígono P de n vértices pode ser particionado em
triângulos pela adição de (zero ou mais) diagonais.
Demonstração. Por indução. Para n = 3 é trivial, pois o polígono é um triângulo. Para n > 3,
seja ab uma diagonal de P, garantida pelo Lema 2.1. Como ab somente intersecciona o polígono
em seuslimites, ela particiona P em dois polígonos, cada um com menosvértices que n (nenhum
vértice foi adicionado no processo e há pelo menos um vértice em cada uma das partes, além de
aeb (veja a Figura 2.7). A aplicação da hipótese de indução aos dois sub-polígonos completam

a prova [O'R98].

O

Figura 2.7: Uma diagonal particionando um polígono em dois polígonos menores.
Na prática poderemos triangularizar um polígono através de um importante conceito que
veremos a seguir.
Definição 2.4 (Orelha de Polígono). Dizemos que três vértices consecutivos a, b e c, de um
polígono P, formam um orelha do polígono em b se ac for uma diagonal.
Ou seja, o triângulo formado por b e seus vértices adjacentes é interno ao polígono e não
contém nenhum vértice de P dentro de si, pois nesses casos não teríamos uma diagonal em ac.

Teorema 2.2 (Teorema das duas orelhas de Meister's [0"R98]). Qualquer polígono simples com pelo menos quatro vértices possui pelo menos duas orelhas não-sobrepostas*.
Logo, existe um vértice v no polígono P, onde há uma orelha de P. Podemos, então, remover
essa orelha e adicionar uma aresta entre os vizinhos mais próximos de v, vj e v2, obtendo um
novo polígono Pj. Repetimos o processo até só restar um triângulo. As arestas usadas nesse
processo serão as diagonais usadas na triangularização do polígono.

2.2

Algoritmo e Simulador para o Problema da Perseguição-Evasão

Conforme mencionamos em 1.2, ilustraremos cada característica desejável (ou a ausência
dela) de uma função-valor através da simulação do problema da perseguição-evasão. Paraisso,
“Duas orelhas são não-sobrepostas se os seus triângulos interiores forem disjuntos.

[\1,-.4-..=n

a r'lAn-:,].D.,ÃA-
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(b)

Figura 2.8: Orelha de um polígono. (a) O polígono possui uma orelha no vértice b. (b) Neste
cmo o polígono não possui uma orelha em u, pois o triânguloformado por u e seus vértices
adjacentescontém um vértice do polígono (nesse caso u). (c) Este polígonotambém não possui
uma orelha em u, pois o triânguloformado por u e seus vértices adjacentesnão é interno ao
polígono.

utilizaremos um simulador que emprega um algoritmo similar ao proposto em jiKK041. Trata-se
de um algoritmo probabilístico para perseguição-evasão baseado em visibilidade. O perseguidor
nada sabe sobre o fugitivo. O fugitivo, porém, a qualquer tempo t tem acesso à localizaçãop(t)
do perseguidor.

Nesse simulador o usuário faz o papel de fugitivo e o computador (algoritmo) faz o papel

de perseguidor. Logo, por este motivooperacional,adoramoso papel de fugitivo. Também
alterámoso problemada perseguição-evasão
(baseada em visibilidade). No problemaoriginal
o fugitivo tinha como objetivo conseguirse esconder indefinidamente do perseguidor (não ser
visto por ele). No problema alterado o fugitivo deve permanecer o maior tempo possível sem
ser encontrado. Daqui para frente utilizaremos a denominação problema da perseguição-evasão

aZferado.Ressaltamos que essasalteraçõespuderam ser efetuadasem razão da tarefa em si não
ser o foco principal do nosso trabalho.
Inicialmente, o perseguidor efetua a triangularização do polígono. Ou seja, o polígono de
visibilidade adorado pelo algoritmo, e portanto pelo simulador, é o triângulo. O resultado disso
ê que o perseguidor localiza o fugitivo somente se estiver no mesmo triângulo que ele. Como
mencionamos na Seção 2.1 a triangularização é apenas uma das formas de particionamento de
polígonos em polígonos convexos. 'lhmbém mencionamos que o particionamento em polígonos
convexosé interessante, pois discretiza o problema através de polígonos de mesma visibilidade
( convexos) .

A triangularização é particularmente interessante para esse algoritmo, pois ele utiliza uma
estrutura de dados do tipo árvore para representar os possíveiscaminhos do perseguidor (cada
nó da árvore representa um triângulo). A raiz da árvore é o nó inicial do perseguidor. Cada nó
filho da raiz representa um triângulo adjacente a ela. Um conceito que será bastante útil nesse
caso é o de Dual de uma triangularização, descrito na Definição 2.5 IO'R981.

Definição 2.5 (Dual de Triangularização de Polígono ]O'R98])

O dual T da ZMangu
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lahzação de um polígono é um grato com um nó associado a cada tHângulo e um arco entre
dois nós se e somente se os sew$thângulos compartilharem uma diagonal (conforme ilustrado na
Figura 2.9).

Figura 2.9: Dual de uma triangularização
Teorema 2.3 (]O'R98]).
no magana três.

O dual T de uma IManguZaãzaçãoé uma árvore, com cada nó de grau

Portanto, como o algoritmo lidara somente com triângulos e de acordo com o Teorema 2.3
essa representação poderá ser feita através de uma árvore ternária.

A Figura 2.10ilustra os três casospossíveispara o polígonoda Figura 2.9

Figura

2.10: Triângulos adjacentes: três casos possíveis para polígonos simples. (a) As áreas

hachuradas representam triângulos com apenas um triângulo adjacente. (b) Aqui a área hachurada representaum triângulo que possui dois triângulos adjacentes. (c) Neste último caso o
triângulo da área hachurada possui triângulos adjacentes aos seus três lados.
Sua estratégia (caminho) é dividida em rodadas de tamanho máximo igual a doam(P)S. O
perseguidor considera, então, sua árvore de triangularização com raiz no triângulo referente à
sua posição inicial (em relação à rodada). Seja T(t) a sub-árvore de T com raiz no triângulo t e
.sejam tl, . . . , tk, k $ 3 os filhos do triângulo t, conforme a Figura 2.11. Note que se o perseguidor
5Como o perseguidor movese à velocidade unitária, o diâmetro é igual ao tempo máximo que o perseguidor
leva entre dois pontos em P
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estiver no triângulo t e o fugitivo estiver em um triângulo contido em T(tj), então enquanto o
perseguidor estiver em t, o fugitivo não pode entrar em qualquer triângulo contido em T(ti), ã # .j
sem ser visto pelo perseguidor, ou seja, o triângulo t é um separador para as sub-árvores T(t{).

H

Figura 2.11: Arvore de busca jlKK04]. Cada vértice desta árvore corresponde a um triângulo

na árvoredual de triangularização(ver Figura 2.9). T(t) denota a sub-árvorecom raiz no nó t e
Z(t) denota o número de folhas da sub-árvore T(t).
Ou seja, o fugitivo não conseguirá mudar de sub-árvore sem que se encontre com o perseguidor,
conforme ilustrado na Figura 2.12.
l.Jsando essa observação, o perseguidor escolherá aleatoriamente6 uma das sub.-á:cores e irá
através dela. Então o perseguidor repetirá recursivamente essa estratégia, até chegar a um
triângulo representado por uma folha na árvore de triangularização. Nesse instante terminará
essa etapa. O perseguidor repetirá essas etapas até localizar o fugitivo.

O tempo esperadopara a captura do fugitivo, com um perseguidore um fugitivo, é no máximo

n.(doam(P», onde n é o númerode vérticesde P

2.2.1

Características Operacionais

A seguir descreveremos algumas características operacionais do simulador, que pode ser encontrado em jls1041e emprega um algoritmo similar ao proposto em jlKK041.
Um polígono simples qualquer deve ser desenhado pelo usuário, com no máximo 100 vértices.
Para terminar o desenho, o usuário deve coincidir o seu último vértice sobre seu vértice inicial.

Quando isso ocorrer, uma triangularização do polígono do usuário é gerada através do algoritmo
de triangularização descrito em IDag971. O fugitivo é controlado pelo usuário e o perseguidor é
controlado pelo algoritmo.
'Se l(t) denota o número de folhas da sub-árvore T(t) e L = }1::::: Z(ti), o perseguidor escolherá um filho t{
com probabilidade

! r.
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a

Figura 2.12: Etapas do algoritmo. (a) Inicialmente o algoritmotriangulariza o polígono. (b)
Em seguidadetermina a árvore dual de triangularização,baseadana triangularizaçãoefetuada.
(c) Posição inicial do perseguidor e do fugitivo nesta rodada. (d) Sub-árvores com raiz na posição
do perseguidor. (e) Não há como o fugitivo mudar de sub-árvore sem passar por t.
O usuário deve escolheruma posição inicial para o fugitivo (um triângulo qualquer gerado
pela triangularização). Assim que o fizer, uma posição inicial é sorteadapara o perseguidor
(um triângulo diferente do escolhido para o fugitivo). Usuário e algoritmo irão se movimentar
alternadamente. Quem inicia a movimentaçãoé o fugitivo. Então o perseguidorefetua sua
primeira movimentação.
O perseguidor só vê o fugitivo se estiver no mesmo triângulo que ele. Quando isso ocorre,
termina a simulação.
A e$ciérzcáado perseguidorserá determinada pela duração da simulação, ou soja, no nosso
caso (problema da perseguição-evasãoalterado, conforme descrito no início da Seção 2.2), será
determinadapelo número de épocas (De6nição 2.6) que durou a simulação.
Definição

2.6

(Época).

De7zofaremos por /, o {-ésimo

movimento

do /ugifÍuo e poro

o {-ésimo

movimento do perseguidor, com { C N* e ./ínifo. Chamaremos de 6-ésáma) época o par ordenado

(.Ê,Pi)

Uma época qualquer inicia, portanto, com um movimento do fugitivo e termina com o próximo
movimento do perseguidor. Por exemplo, o par (/e,P2) denota o segundo movimento do fugitivo
e o segundomovimento do perseguidor, ou seja, denota a segunda época.
A Figura 2.13 ilustra o funcionamento do simulador sobre um polígono simples.
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Figura 2.13: Características operacionais do simulador. (a) Posições iniciais do perseguidor
(área hachurada em preto) e do fugitivo (área hachurada em cinza escuro). Áreas hachuradas
em cinza claro representam os possíveis próximos passos do perseguidor. (b) Segunda época.
(c) Terceira época. (d) Quarta época. (e) Quinta época. (f) O fugitivo é encontradona sexta
época e a simulação ê encerrada.

A escolhade qual robe deveráser alocadose dará sobreum grupo de dois ou mais robes
heterogêneos,não necessariamentedispostos na mesma região, ou seja, ao compararmos quaisquer
dois robes desse grupo, verificaremos que diferem em pelo menos um de seus atributos.
O local será representado por um polígono simples. Assumiremos que o perseguidor possui

visão de 360' e que o fugitivo está em posição desconhecidae é imprevisível. Após a alocução, os outros robes não participarão da simulação, ou seja, não se trata de uma abordagem
multirobótica.

2.3

IHierarquia de Tarefas

Há muitos casos em que uma função-valor envolve não apenas um objetivo, mas vários obje
uivos. Primeiro vamos definir "objetivos" e "tarefas":
Definição 2.7 (Objetivo IHY81]).
a direção da mudança desejada.

Trata-se de algo a ser perseguido completamente. /adaga

Exemplo: uma fábrica de automóveis que deseja maximizar a autonomia ou minimizar o
custo de produção.

Definição 2.8(Tarefas IHY81])

Ua/ares ou nz'fieis de aspiração

Exemplo: atingir 20 km/litro de consumo
Em relação ao problema da perseguição-evasãopodemos desejar um robe que não apenas
encontre o fugitivo, mas que o faça com o menor custo. Isto é justificável se alocamos diariamente
e em vários períodos do dia um robe para descontaminar uma andar de um prédio, por exemplo.

Notação e Considerações Preliminares

16

Nessa situação um robe de menor custo parece adequado, mesmo se for mais lento que outros
candidatos, pois não há suspeita de invasão. Por outro lado, numa situação em que haja suspeita
de invasão (disparo de alarme, violação de porta ou janela etc.r) parece mais adequado alocar
um robe mais rápido, mesmo que seu custo seja elevado em comparação a outros candidatos.
O exemplo acima é bastante simples, pois envolve apenas dois objetivos8, tanto no primeiro
caso como no segundo. Observe que mesmo tratando-se de um exemplosimples com dois casos
similares (galeria de arte com guarda(s) móvel(is)) , o problema acima exigirá funções-valor muito
distintas entresi, para cada um de seus casos.

Para o nossocaso--problemada perseguição-evasão
alterado(Seção2.2)--devemosalocar
um robe-fugitivo que evite ser encontrado, pelo robe-perseguidor, o maior período de tempo que
puder. Logo, não se trata de um caso de redução de custo, como o primeiro caso do exemploanterior. Provavelmente um atributo mais importante a ser considerado é a velocidade. Tampouco
devemos descartar o custo "a priori". Considere, por exemplo, uma situação em que dois robes
empatam em todos os atributos relevantes ao problema (inclusive na velocidade), mas suponha

que um delespossua menor custo. Uma função-valorque (também) considereo custo parece
mais adequada, nesse caso.

O que notamos nos exemplos acima é o que RaifTa denominou natureza Àierá7'guisados oójeZãuosIKR761. São propostas linhas gerais para a construção e uso de uma hierarquia, como
forma de estruturar os objetivos de maneira compreensível (principalmente no trato de problemas
complexos). Nessa hierarquia os objetivos são subdivididos em objetivos de baixo nível (mais
detalhados), evidenciando o significado do objetivo mais geral. Segundo RaifTa, esses objetivos
de baixo nível podem ser tratados como meios para o fim, onde o fim é o objetivo de mais alto

nível da hierarquia. Esse objetivo (no topo da hierarquia) é um objetivogenéricoque contém
todos os outros objetivos e que indica a razão de interesse no problema, mas que em muitos casos
é muito vago para servir a propósitos operacionaisNo caso do problema da perseguição-evasãoalterado, o objetivo mais genérico do robe-fugitivo

é permanecero maior tempopossüel sem ser encontrado. Quando analisamosesseproblema,
percebemos que por trás desse objetivo genérico havia, por exemplo, o interesse em robes mais

rápidos. Uma possívelhierarquiaé apresentadana Figura 2.14.
Salientamos, porém, que uma função-valor não precisa necessariamenteser determinada através de objetivos de baixo nível. llustraremos através de um exemplo inspirado pelo próprio Raifla
em IKR76j. Na Figura 2.15 encontramos dez objetivos de baixo nível (ZI,. . .,Zlo). A partir
disso, podemos modelar o problema através de uma função-valor.f(Zi, . . . , Zlo)--uma funçãovalor num espaçodeck-dimensionar,o que não é desejável. Porém, há a alternativa de quantificar
preferências em níveis mais altos de agregação. Por exemplo, poderíamos trabalhar diretamente
com os atributos Xi e X2, onde Xi é uma composição subjetivamenteavaliada de ZI até Za e
rHá muita discussão sobre o uso ou não da vírgula antes de "etc.". Há os que o consideram como um elemento a

mais da enumeração--logoadotam a vírgula. Há os que consideramseu sentido etimológico--do latim "et cetera"
(e outras coisas)--logo dispensam a vírgula. Nessa dissertaçãooptamospela interpretaçãoetimológica, ou seja,
omitiremos a vírgula.
8Há problemas que envolvem tantos objetivos, que inviabilizam a determinação de uma função-valor.
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2.14: Possível hierarquia para o robe-fugitivo no problema da perseguição-evasão

X2 de Z4 até Zio. Determinaríamos uma função-valor não mais a partir da tupla (ZI, . . . , Zlo),
mas através de (XI , X2). Estamos quantificando nossas preferências no nível (XI , X2). Justificase, porém, descer na hierarquia até os níveis (ZI, . . . , Zio) porque a estrutura qualitativa dos
objetivosassociadoscom XI e X2 nos ajuda a pensar mais claramentesobre Xi e X2.
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Clapítulo 3

Atributos e Escalas
3.1

Considerações Iniciais

O que queremos em alocução de tarefas em sistemas robóticos ê decidir qual robe deve realizar

qual tarefa. Para isso devemoscomparar os robes, se possível atribuindo valores escaleresa
eles. Esses valores visam representar uma ordem de preferênciaentre os robes para uma dada
tarefa. Para isso podemos usar funções-valor
utilidade quando houver incerteza envolvida.

ando o problema for determinístico ou funções

A utilidade foi inicialmenteproposta por Bernoulli(1738), retomada em 1944 por von Neumann e Morgenstern com a teoria dos jogos e estendida por Keeney e Raifa ]KR76] para casos
com vários atributos. E estudada, entre outras, na teoria da utilidade, teoria da decisão, teoria
dos jogos, economia e teoria da medição.
Maiores e ufá/idades são valores escaleres que devem expressar preferência relativa. O problema é como encontrar de forma inequívoca esses valores, ou seja, um conjunto de valores que
expressem uma ordem de preferência que permita a tomada de decisão.

Porém, encontrar uma função-valor, se existir, nem sempre é trivial. Para a obtençãode
uma função-valoralguns pontos devem ser observados. (1) Devemos inicialmente escoíÃerquais
athbutos são relevantes ao problema. Embora seja de grande importância, a determinação de um
conjunto de atributos relevantes, por si só, também não é tarefa fácil. Há sugestões na literatura
sobre algumas propriedades que um conjunto de atributos deva possuir, como por exemplo as
sugestõesencontradas em ]KR76], porém não há uma teoria normativa sobre como definir esse
conjunto IRob791. A determinação desse conjunto de atributos, muitas vezes, envolve aspectos
subjetivos' e até contraditórios (como por exemplo em um problema que exija menor custo e
maior eficiência). Finalmente, como ilustrado em ]KR76], um conjunto de atributos relevantes
: Adotaremos a seguinte interpretação para informação subjetiva: supomos que uma informação seja subjetiva
caso possa ter diferentes--e igualmente aceitáveis--avaliações e/ou interpretações para diferentes receptores dessa
mesma informação.
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para um dado problema não é necessariamenteúnico. (2) Devemos, então, encontrar uma escala
comum a lodos os atributos, pois geralmente os atributos estão em escalas diversas. Para isso
precisamos, dentre outras coisas, levar em consideração aspectos pertinentes a cada escala, pois
como veremos através da teoria da medição, algumas operações permitidas a determinadas escalas, perdem o sentido em outras. E finalmente (3) precisamos deferm nar qual o impacto gue
cada afhóufo exercena /uízção (quando pertinente) e (4) deter'minarcomo elesse re/acionam.
Nas próximas seções iremos discorrer sobre esses quatro pontos, ilustrando-os através de
simulações do problema da perseguição-evasão.
Na Seção 3.2 serão descritas sugestões sobre propriedades relevantes para um conjunto de atributos. Na Seção 3.3, através de conceitos da teoria da medição (tais como escala, transformação

admissívele signi6cância), citaremos alguns cuidados que devemostomar quando trabalhamos
numa dada escala. Finalmente a Seção 3.4 tratará de aspectos concernentes às escalasna modelagem de problemas de otimização. O objetivo é evitar perda de informação no uso da função-valor
durante a alocução dos robes.

3.2

Conjunto de Atributos Relevantes

A teoria da decisão costuma abster-se de definir atributo, pois não há uma definição universal

para atributos (embora apresenteexemplose sinónimospara explica-los). Uma característica
consensual,no entanto, é que um atributo deva ser capaz de prover uma forma de avaliar os
níveis de um objetivo2. Alguns sinónimoscitados para atributos são parâmetros de performance,
favores, características, propriedades e componentes IHY81].

Na formulação de uma função-valor uma das mais importantes etapas é a determinação
do conjunto de atributos. Nesta seção estudaremos algumas propriedades importantes de um
conjunto de atributos. Nos basearemos principalmente nas sugestões apresentadas por RaifTa
emjKR761.
Como mencionamos na Seção 1.2, ilustraremos os problemas que podem surgir na determinação de funções-valor através de um simulador do problema da perseguição-evasãobaseado em
visibilidade.
Inicialmente adotaremos uma função-valor bastante simples. Os aspectos descritos em seções
posteriores também podem ser fontes de problemas, mas iremos supor nesta seção uma situação
quase ideal, ou seja, uma situação em que os atributos são as únicas fontes de problemas na
determinação de uma função-valor.

O objetivo do fugitivo no problema da perseguição-evasãoalterado é permanecer o maior
tempo possível sem ser encontrado. Levando isso em conta, consideraremos como atributos
relevantes os seguintes atributos: (1) a onisciênciaS do robe-fugitivo em relação à posição do
ZIJm objetivo é algo a ser atingido, como maximizar a velocidade, minimizar o custo etc.
3No nosso caso um robe-fugitivo é onisciente se sabe onde se encontra seu perseguidor.
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perseguidor,representadapor o(-R), (2) a velocidadesdo robõ, representadapor u(R) e (3) a
autonomias do robe, representadapor a(R). Supomos, também, que essestrês atributos formam
um conjunto de atributos ideal para o problema em questão.
Como não dispomos ainda de qualquer ferramenta que nos auxilie na determinação da funçãovalor usaremos o bom senso: compararemos esses atributos entre si em situações extremas, com a
intenção de classifica-losquanto à importância. Podemos supor, por exemplo, situações extremas
para os atributos (velocidade igual a zero, não-onisciência e autonomia igual a zero). A Tabela 3.1
rr'qiiTní'

Uel.

f'qqnq aiiitnpÃí'e
uwyvuu-

Oni.

.4uf.

Situação ezfrema

Não 0k

Ok

Fugitivo

Ok

.Não

Ok

Ok

Ok

Não Fugitivoparado:u(/ug)

Ok Ok Ok

Não Não 0k
Ok

Não

parado:

(7onseguência estrema

u(.fugÍt)

Encontrado rapidamente(u(per»

= 0.

Fugitivo erra o caminho e vai de encontro Encontrado muito
ao perseguidor, pois não sabe onde eleestá. (u(per) + u(.fug)).

F\lgitivo parado:

u(/ag)

0 e «(/ug) = 0.

rapidamente

Encontrado rapidamente(u(per))
Encontrado rapidamente(u(per»

= 0.

Não Fugitivoparado: u(/Hg)

0

Encontrado rapidamente(u(per»

Não 0k

Não Fugitivoparado: u(.fug)

0 e «(/ug) = 0.

Encontrado rapidamente(u(per»

Não

Não Fugitivo
parado:u(/ug)

0 e '(.fug)

Encontrado rapidamente(u(per»

Não

= 0.

Tabela 3.1: Determinação do grau de importância relativa dos atributos
Ao analisarmos as diversas situações constatamos que a pior situação ocorre quando o fugitivo
não possui onisciência e possui velocidade e autonomia diferentes de zero. O que poderá ocorrer
neste caso (situação extrema) é ele ir de encontro ao perseguidor. Estará usando seus próprios

atributos (velocidadee autonomia)para piorar a situação.

(Jsando essa constataçãopara determinar o grau de importância relativa dos atributos concluímos que a onisciência deve possuir peso maior que a velocidade e a autonomia e estas podem
possuir o mesmo peso entre si. Ressalta-se que apenas utilizamos este método (uma análise superficial) por falta de outro melhor. Também não podemos afbmar que a relação que determinamos

entre os pesosdos atributos seja a ideal, embora iremos supor que sim.
'Que para o caso discretizado será medida pelo número de passos por época.

sTempo de duração da bateria do robe.
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Portanto, vamos supor que a onisciênciaseja o mais importantedos três atributos. Além
disso, vamos supor que ela se.laum atributo mandatário, ou seja, criaremos uma função-valor em
que a onisciência possua um peso tal, que mesmo que os outros dois atributos assumam valores
máximos, não serão suficientes para supera-la.

Cloro veremos posteriormente, isto é possível se: (1) estivermos trabalhando com valores
de atributos em escalas compatíveis, isto é, que permitam as operaçõesutilizadas na funçãovalor que determinaremos e (2) normalizarmos os valores para, por exemplo, o intervalo lO,ll.
Esses conceitos serão detalhados na Seção 3.3. Por enquanto iremos supor que as escalas sejam
compatíveis,bem comoa normalizaçãopara o intervalo 10,11seja um procedimentocorreio e o
mais adequado para a situação.
Para essa ilustração foram considerados, então, quatro robes .Á,-B,(7 e .D, que possuem as
características descritas nas Tabelas 3.2 e 3.3. Para o atributo da onisciência, l significa que o
robe é oniscientee 0 que não é. Note que a onisciência está representadapor valores binários e
os outros atributos não. O que a primeira vista parece ser um problema, ao contrário, facilitará
a determinação da função-valor, pois: (1) definimos que a onisciência deverá superar a soma
de todos os outros atributos, (2) a onisciência sempre possuirá valores binários (mesmo após a
normalização),pois ela encontra-seno extremosdo intervalolO,1l, (3) qual(queroutro atributo,
após a normalizaçãopara o intervalo 10,11,só assumirá um valor binário se inicialmente (antes
da normalização) seu valor fosse zero ou tendesse a infinito, o que raramente ocorrerá. Logo,
se desejarmos que a onisciência seja absoluta, basta que seu peso tenha valor igual ou maior à
soma dos pesos dos outros atributos. Portanto, se compararmos um candidato a robe-fugitivo
onisciente com qualquer candidato não-onisciente, em condições normais6, ele sempre vencerá a
disputa (mesmo que ele possua valores mínimos para os outros atributos e os outros possuam
valores máximos).
Uma função-valor que atende a esses preceitos é a Função 3.1.
.f(-R)

(R)

+ 2o(R)

+ «(R).

(3.1)

Note que o peso atribuído à onisciência na Função 3.1 (neste caso 2) serve para torna-la absoluta (nunca superada pela soma dos outros atributos)7. Com isso, robes não-oniscientes são
eliminados, a não ser que todos os robõs sejam não-oniscientes.
Portanto os valores dos robes, segundo a Função 3.1 e em relação à aos valores normalizados

(Tabela3.3) serão:/(.A) = 2.84, .f(.B) = 2.69,.f((7) = 1.02e /(-D) = 2.59.
3.2.1

Conjunto de Atributos Completo

Segundo RaifTa, um conjunto de atributos é completo se é adequado na indicação do grau de
objetivo satisfeito. A seguir ilustraremos uma possível consequênciapara a alocaçãode tarefas,
õSe os outros atributos não possuírem valores iniciais nulos ou tendendo a infinito.

70 peso 2 nessecaso é suficiente: a onisciênciasempre está em um dos extremosdo intervaloÍO,1] enquanto

outros atributos raramente assumem esses valores.
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Robe (R)

d

Uelacidade ru)

Onísciência ro)

,4ufonomara)

20

l

55

B
C

10

l

55

40

0

45

D

10

l

45

Tabela 3.2: Atributos dos robes
Rola (R)

Onisciência ro)

odiara)

J

velocidade Íu)
0.29

B

0.14

l
l

0.57

0

0.45

0.14

l

0.45

a

D

Tabela

,4 ufo rz

0.55

0.55

3.3: Atributos dos robõs- -normalizados ]O,l]

ao não escolhermos um conjunto de atributos completo neste caso, a Função 3.2 representa a
Função 3.1 alterada para que não leve em consideração a velocidade. O peso da onisciênciafoi
alterado para mantê-lo como um atributo mandatário.

.f(R)
Teremos, portanto,

/(.4)

(a) + .(a)

= 1.55, /(.B) = 1.55 /(O') = 0.45 e /(.D)

(3.2)
= 1.45.

Como houve empate entre os robes .4 e .B, a escolha do robe .B (com metade da velocidade do
robe .A) torna-se possível. Podemos simular essa situação com o fugitivo permanecendoparado
uma a cada duas épocas.
Figura 3.1: Caso em que a função-valor é adequada ao problema. A região em que o perseguidor

está é representadapela cor preta e a que o fugitivo está é representadapelo cinza escuro. As
próximas regiões que podem ser visitadas pelo perseguidor são representadaspelo cinza claro.
Assume-se que o perseguidor só consiga enxergar e capturar o fugitivo se estiver na mesma região
(triângulo) que ele. Quando o fugitivo for encontrado (j), prevalece a cor preta--do perseguidor

para a regiãoe a simulaçãoé encerrada.
Na comparação, o fugitivo permaneceumais tempo sem ser encontrado,quando possuía
a mesma velocidade do perseguidor (Figura 3.1). Ao desconsiderarmos o atributo velocidade
(relevante neste caso) podemos alocar um fugitivo mais lento, que pode ser encontrado mais
facilmente

(Figura

3.2).
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(a)

(b)

(c)

(d)

(.)

(f)

(g)

(h)

(i)

G)

(a)

(b)(c)

(d)

(e)

Figura 3.2: Clonjuntode atributos não-completo

(f)
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Conjunto de Atributos Operacional

Um conjunto de atributos é operacional se puder ser usado de forma significativa na tomada
de decisão. Não queremos, por exemplo, que atributos irrelevantes causem distorção na funçãovalor

Vamos supor que um atributo irrelevantepara o problemaseja incluído na função, por exemplo, um atributo referenteà capacidadede carga do robe. Suponhamosque o robe Z) possua
cinco vezes mais capacidade de carga que os outros, conforme as Tabelas 3.4 e 3.5.
R,obâ(R)

Uelocàdade ru9

Á

20

OnÍscáênc a ro)
l

B
C
D

10

,'iutonomáa
ra) =.P".

C«9« (.)

55

l

l

55

l

40

0

45

l

10

l

45

5

Tabela 3.4 Atributos dos robes com um atributo irrelevante
Robe (R)

Á
B
C
D

velocidade ru9
0.29

Onisciêncàa ro)
l

.4utonomáa
ra)

0.14

l

0.55

0.17
0.17

0.57

0

0.45

0.17

0.14

l

0.45

0.83

0.55

].P".

C«g-

(c)

Tabela 3.5: Atributos dos robes com um atributo irrelevante--normalizados lO,ll

Supondoque a função-valorseja dada pela Função 3.3 (novamenteo peso do atributo da
onisciênciafoi alterado para mantê.-locomo um atributo mandatário).

/(R)

(R) + 3o(R) + «(R) + c(R)

teremos /(.A) = 4.01, /(.B) = 3.86, /(C)
escolhido, conforme ilustra a Figura 3.3.

3.2.3

1.19 e

/(D)

(3.3)

4.42. Portanto, o robe D é o

Conjunto de Atributos Decomponível

Um problema envolvendo n atributos também envolve a formulação de uma função-valor com
n atributos. Isto pode ser bastante complexo, muitas vezes inviável, a não ser que os atributos
envolvidos sejam docomponíveis.

Um conjunto de atributos é decomponível se permite ser tratado em partes de menor dimensão: ou sela: se pudermossubdividir um problema com muitos atributos em vários sub-problemas
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(a)

(b)

Figura

(c)

3.3: Atributo irrelevante é considerado

com menos atributos cada um. Formalmente se o conjunto de atributos possuir tamanho n e
pudermos subdividir o problema em k partes, com cada parte contendo aç < n atributos, com á
variando de l a k.
Este conceito está relacionado com o conceito de independência entre os atributos (detalhado
no Capítulo 4), que por sua vez está relacionado com a simplicidade (ou não) na formulação da
função-valor.

3.2.4

Conjunto de Atributos Não-Redundante

Um conjunto de atributos é não-redundante se evita múltiplo impacto de um atributo no
resultado. llustraremos eventuais consequências incluindo atributos redundantes na função-valor.
Seja a Função 3.4 nossa função-valor para o problema (descrito na Seção 2.2):

/(R)

(-R)+: «,(R) + «;(-R)+ P(R) + .(R) + o(R),

(3.4)

onde u, é a velocidadedo robe quando se desloca paraleloao eixo z do plano cartesianoe
similarmente para uv e u, (por simplificação, vamos supor que o deslocamentodos robes seja
paralelo aos eixos z e y). Equivocadamente a velocidade está representada de quatro formas
distintas na função-valor--direta (velocidades) ou indiretamente (potência). Se considerarmos
os robes da Tabela 3.6, teremos /(.4) = 2.30 /(.B) = 1.67 /(C') = 2.30 e /(-D) = 1.77. O robe a
empata com o robe .4 e pode ser o escolhido. Suponhamos que seja esse o caso. Então a captura

do robe a é imediata,conformea Figura 3.4.

3.2.5

Conjunto de Atributos Minimal

Um conjunto de atributos é minimal se torna a dimensão do problema a menor possível, desde
que preservando as propriedades anteriores.

Apenas a opiniãode um autor (Raiar) foi consideradana determinaçãodas características
relevantes de um conjunto de atributos. Provavelmente as características descritas nesta seção
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I''.Zi Íu,)

b'eZ2fu,)

H

20

B

10

10

C
D

40

40

10

10

20

yeZ3 Íu,,)
20
10
40
10

Pot (P)

)«-isc

(o)

.4utonra)

200

l

100

l

30

400

0

60

100

l

50

Onisc (o)

.4utonra)

60

Tabela 3.6: Atributos redundantes

R.obõ (R)

d
B

a
D

}'eZi fu,)
0.25

0.13
0.50
0.13

VeZ2 fu.)
0.25
0.13
0.50
0.13

V'eZ3 fuz,)

0.25
0.13
0.50
0.13

P.t (P)
0.25
0.13

l
l

0.50

0

0.30

0.13

l

0.25

Tabela 3.7: Atributos redundantes--normalizados lO,ll

(,)
Figura

(b)

Atributo redundante

0.30
0.15
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não esgotema questão- As características citadas, porém, são bastante adequadas para ilustrar
alguns erros que podem ser cometidos na modelagem de problemas através de funções valor.

3.3

'Fnnrin

rl n 'N/I'prlirã

y"

n

Escalas

Nesta seção estudaremos formalmente as escalas, bem como uma classificação para elas. Uma
função-valorpode possuir atributos que não apenas estão em escalas diferentes, mas em escalas
que diferem quanto ao tipo. Nesse caso é interessante que a normalização desses atributos respeite
algumas restrições, que dizem respeito às operações permitidas a cada um desses tipos de escalas.

Outro ponto de interesserefere-seàs transformaçõesque são (ou não) admitidaspara cada uma
das classificações. Isso pode nos auxiliar no teste de viabilidade de determinadas escalas, quando

comparadascom escalasnaturais (se houver) para o mesmofenómenoempírico, por exemplo,
quando modelamos o problema matematicamente (programação linear, otimização combinatória
etc.)
A seguir trataremos da teoria da medição e alguns de seus mais importantes conceitos, tais
como representação, unicidade e significância. Então, estudaremos alguns resultados obtidos
em IPek961sobre escalas e otimização.
A teoria da medição8 cria sistemas matemáticos que preservem certas relações observadas9
Isso pode ser conseguido,por exemplo, através da atribuição de números que reflitam um determinado fenómeno. A relação binária "mais alto que" em um grupo de pessoas e a atribuição
de números a estas pessoas (que correspondam a esta relação) é um exemplo disso. Referências

para a área são encontradasem IRob79,Pfa71, LKST71, LKST89, LKST90, Nar85], mas nos

basearemosprincipalmente em IRob791. A teoria da medição será útil na avaliação das escalas
adotadas para cada atributo considerado. Isso tem impacto na estruturação da função-valor, pois
teremos, por exemplo, que convergir todas as escalas para uma escala comum. Duas avaliações
são necessárias: (1) avaliar se a escala adorada (inicial) para cada atributo é adequada, ou seja,
se auxilia o atributo a ser compreensivo e operacional e (2) avaliar se as transformações para uma
escala final são admissíveis. A seguir serão apresentadas a notação e algumas definições básicas
da teoria da medição, de acordo com IRob791.

Definição 3.1 (Sistema Relacional). t/«a sistema relacional é a (p + q + l)--dupla

U =(.4,Ri,R2,

, A,, o:, .2, . . . , o.)

e /?1, .l?2) . . - ) -Z%,sao re/açoes (naa necessarta7nenfe

btnamas,) ezn u7n c07zlunto .A e ol, o2)

são operações bináMas em .A.

l)efinição

3.2 (Tipo

de Sistemas

Relacionais).

.Dado um sistema reZacíonaJ

U =(.A, Ri, R2,. .., A,, oi,o2,..., oq),
8Do inglês "Measurement

Theory".

9Chamaremos de sistema observávelou empírico a um sistema que contenha tais relações

(3.5)
)oq
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qüêncá« (,i,,2,

rP/nrfin 7n ..í,+n

,rp;q)

de

tamanho

p + 1, onde

ri

vale m

se .&

é uma

O sistema re]aciona] Z/ = (IR, >, +), por exemplo, tem tipo (2; 1) e o sistema Z/ = (]R, >, $
, +, x) tem tipo (2, 2; 2).
Particularmente, classificaremos os sistemas relacionais em sistemas relacionais empíricos e
sistemas relacionais

numéricos.

Por exemplo,

seja Z/ = (.4,-&,oj),

onde á = 1 . . .p e .j = 1 . . . q,

um sistema relacional. Se Z/ for um sistema relacional empírico, então .4 será um conjunto
não vazio de objetos que chamaremos empíricos ou observáveis (os quais desejamos medir), .&
representará as p relações empíricas sobre .4 ("mais leve ou igual a", "menor custo que", "mais alto
que" etc.) e oj representará as q operações sobre os objetos de -A ("concatenação", "agrupamento"
etc.). Por outro lado, se Z/ for um sistema relacional numérico, então .4 deverá representar
um conjunto não-vaziode objetos que chamaremos formais ou numéricos (os naturais, os reais,
vetores etc.),

/?i representará

as p relações

sobre .4 (tais como "menor

que", "maior

ou igual a"

etc.) e oj representará as q operações binárias sobre .4 (tais como adição e multiplicação).

O que buscamos com a medição é um mapeamento de um sistema relacional empírico para
um sistema relacional numérico que preserve todas as relações e operações do primeiro, conforme
n T)oG.;n;,~

'2 Q

Definição

3.3 (Homomorfismo

U =(.A,RI,...,A,,ol,...,oq)

de Sistemas

Relacionais).

Uma /unção / : .4 --, .B de

em B =(B,RIL,...,R.,oi,...,o;),

onde U e B têm o mesmo

tipo,é chamadahomomor$sTito
se para todoCL\,. . . ,a.: e A

&(al,

, ..) +-> -nl(/(.i),

, /(«,.))

c«n ã

l, . . . ,P

(3.6)

e para todo a, b C ..4,
/(a oiZ,)

/(.) ol /(Z,), co«.á

1,

,q

(3.7)

Intuitivamente, um homomorâsmo pode ser apresentado da seguinte forma. Suponha que
saibamos efetuar uma operação (a soma, por exemplo) sobre um conjunto .4 (de bananas, por
exemplo), mas que não saibamos efetuar essa operação sobre um conjunto B (de maçãs, por
exemplo). Se houver uma função relacionando um conjunto ao outro que preserve essa operação,
poderíamos levar as maçãs até o conjunto de bananas, efetuar a soma lá e devolver em maçãs a
resposta ICab911.
Por exemplo, se estivermos medindo massa, podemos escreverZ./= (.A, -H,o) e B = (R, >, +)
e então buscarmos um mapeamento de Z/ em 23que preserve a relação .H (mais pesado que, por
exemplo) e a operação o (aproximação de dois corpos, por exemplo).
Um problema básico para a teoria da medição é o problema da representação, onde dado um
sistema relacional numérico particular B, deve-se encontrar condições em um sistema relacional
observávelZ/ necessárias e suficientes para a existência de um homomorfismo de Z/ para B. Esse
conceitotrata da existência ou não de escalas, logo para casos em que a escala já é conhecida,
ele perde sua importância prática.
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Para entendermos porque escalase homomorfismos estão tão relacionadosio devemosprimeiro
entender o que é medição. Algumas definições de medição encontradas na literatura e citadas

por Roberts em seu livrojRob791são transcritas na Tabela 3.8.
Russel1 (1938)

"Medição de grandezas é, no sentido mais geral, qualquer método pelo qual uma
única e recíproca correspondência é estabelecida entre todas ou algumas das grandezas de um tipo e todos ou alguns dos números, inteiros, racionais ou reais,
conforme o caso."

Campbel1(1938)

"Medição é a atribuição de números para representar propriedades de sistemas
materiais (que não números) em virtude das leis que governam essa propriedades."

Stevens

"Medição é a atribuição de números a objetos ou eventosde acordo com regras."

(1951)

Torgerson (1958)

"Medição de uma propriedade . . . envolve a atribuição de números a sistemas para
representar aquela propriedade."

Tabela 3.8: Definições de medição encontradas na literatura e citadas por Roberts em IRob791
Mesmo sem uma definição universal para medição, é consenso que medição envolve a atribuição de números que correspondem a, ou representam, ou preservam certas relações observadas.
No caso da massa, a relação preservada é a relação mais pesada gue.

O segundo problema básico é o problema da unicidade, que tenta determinar se um dado
homomorfismo / é único. A unicidade é responsável por delimitar as operações matemáticas
admitidas numa escala. Veremos a seguir que a unicidade é usada para caracterizar escalas.
Antes, porém, citaremos algumasdefiniçõesimportantes (IRob79]):

Definição 3.4 (Escala). Uma escala é a IripZa (Z/, B, /,), onde Z/ e 23 são sistemas re/acionais
e f é um homomor$smode tX para B.

Quando não houver perda de informação chamaremos / de escala (ao invés de (Z/, 6, /), por
exemplo).
Definição 3.5 (Escala Regular). Suponha gue (Z/, B, /,) denota qua/quer escala e (Z/, B, g,)
denofe qua/queroutra escala, então eM alguns casos será possa'ue/marear zzmaescala em outra,
OI seca, será possívelencontrar uma função + l fÇA) --+ B tal que g

Se para cada escala (14, B, g) houver Hma transformação 'b = ftA] --, B tal que g -- +o f,

entãode««amosct''m« . e«.l. ©, B, f) «g«l«.

Para tornarmos esse conceito mais intuitivo, vamos supor que dois objetos quaisquer possuam
o mesmo valor para uma propriedade qualquer--em uma mesma escala. Se também possuírem o
ioVeremos que, na verdade, escalas se confundem com homomorfismos.
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mesmo valor--para a mesma propriedade
diremos que a primeira escala é regular.

em quaisquer outras escalas, homomórficas à primeira,

Teorema 3.1 (Roberts IRob79]). C/maisca/a (Z/, B, /,) é rega/arse e somentese para cada
outro homomor$síno g de U para B e para qualquer a,b C A, j(.a) :: f(.b) implicar em g(.a) :: gl.b).
Outros importantes conceitos envolvendo escalas são os conceitos de transformação admissível
e significância

IRob791

Definição 3.6 ('1Yansformação Admissível).
Suponha que / seja tzm Àomomor$smo de um
sistema relacional U em um sistema relacional B, e suponha que A seja o conjunto subjacente a

U e B seja o conjuntoSLbáacente
QB. Seja @umü função qwemapeiao contra-domíniode f, o
conjunto

.f(.4) = {/(a) : a c .,'!}
no conjunto B. Então Q composição+of é uma junção de A em B. Se $of for um homomor$smo
de U em B, chamamos $ uma transformação admissível de escalct.
Trata-se da transformação de uma escala regular em outra, como por exemploa transformação
admissível de graus Celsius em graus Fahrenheit. Nesse caso teríamos Ó(z) = (9/5)z + 32.
Definição

3.7 (Significância).

t/ma declaração

enuolue7zdo escalas numéricas

é signz$cafáua

se e somente se seu valor aierdade for inda icLnte sob todas üs transformações admissíveis.

O conceito de escala regular desempenha um importante papel para o conceito de significância,
pois este último pressupõe escalas regulares.

Stevens propõe uma classificaçãode escalas a partir de transformações admissíveis ]Ste46].
Essa classificação não pretende ser completa, mas é anual e bastante utilizada. Cinco escalas são
descritas:
A escala nomínaZque apenas classifica os dados, como em masculino(M) e feminino(F) ou
em sangue tipo .4', Z?+ etc. Note que essas letras e números podem ser trocados sem ressalvas,
pois não desempenhamo papel de ordenar os dados. Não faz sentido dizermos que .A/ < F ou
que .A' > .B+, no caso do tipo sanguíneo- Podemos, no entanto, dizer se alguém pertence a M
ou a F. Essa escala permite, portanto, qualquer função é injetora ou transformação uma para
um, ou sda, cada elementodo contra-domínio está associadoa apenas um elementodo domínio.

Um exemploé /(n) = 2n, n c Z.

A escala ord nal que nos permite além de classificar os dados, também ordena-los. Não faz
sentido, porém, usar essa escala com intuito de quantificar os dados. Como exemplostemos as
notas no mestrado (A, B, C e R), bem como a classificaçãode satisfaçãodo cliente(l-ruim,
5.-médio,10-ótimo)- Podemos dizer que 10 > 5 ou que ..4 > B, mas não são de6nidas operações
aritméticas envolvendo,4 e .B ou 5 e 10, por exemplo. Este tipo de escala permite transformações
monos-icamente

crescentes (z 2: Z/ '$-:> @(z) ? Ó(y)).
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O terceiro tipo de escala é a isca/a intervalo que classifica, ordena e quantifica, mas não
possui um "zero natural", ou seja, nela o zero é arbitrário. Portanto, podemossomar e subtrair, mas não faz sentidoa divisão (proporção), por exemplo. Datas, temperaturasem graus
Celsius e temperaturas em graus Fahrenheit são exemplos para esta escala. Note que se ontem
a temperatura estava 10'C e se hoje está 20'C, isto significaque hoje está 10'C mais quente
que ontem, mas não significa que hoje está duas vezes mais quente. A escala intervalo admite
qualquer transformação linear positiva, ou seja, @(aç)= az + /3, a > 0.
A penúltima escala, segundo a classificação de Stevens, é a escala de razão que admite além
do que já era admitido na escala intervalo, também o conceitode proporcionalidade,pois possui
o "zero natural". Exemplos desse tipo de escala são: temperatura em Kelvin, intervalo de tempo,
massa e comprimento etc. Podemos, portanto, afirmar que alguém mede o dobro de outra pessoa.
A escala de razão admite quaisquer transformações lineares de similaridade, ou seja, Ó(z) = az,

a>0

Finalmente temos a escala mais restritiva quanto à transformação: a escala aóso/uta. Probabilidadee contagemsão exemplosdesta escala, que só admite a transformaçãoidentidade
(Ó(aç) = z). Note que numa escala absoluta as propriedades dos números reíletem por completo

as propriedadesdo atributo. Como exemplostemos, por exemplo,o número de filhos de um
casal. Resumidamente, temos as escalas apresentadas na Tabela 3.9.
Propriedades

Operações

rll n QqiG P n Pa .

Teste de pertinência etc.

Nominal
Ordinal
Intervalo

Classif. e ordenação
Classif., orden. e quantif.
Classif., orden. e quantif.
Classif., orden. e quantif.

,Absoluta

>, 2, <, $,=

>, 2, <, $,=,+,

I'ransformaçtio
um-para-um
z 2 3/ 'H::> Ó(z) 2 @(y)

-

>, 2, <, $, =, +,--, x,/
>,?, <, $, =,+,--,x,/

Ó(z)

+P,a

@(3)

> 0

é(,)- «

Tabela 3.9: Tipos de escalas segundo Stevens

A seguir utilizaremos esse conhecimento para nos auxiliar na escolha de atributos (compreensivos e operacionais) através de um estudo de caso.

Definição 3.8 (Escala Mais F'opte). l)ízemos que uma escala/ é mais /arte gue uma escala
g «

..4]"(/)

Ç .Á7'(g),

dada escala,.

.nde

.4r(.)

é .

«nyunf.

e fod«

a.

f«ns/o«,'çõe.

.d«.i«í«eis

de um«

Se uma dada escala / é mais forte que outra escala g, então podemos interpretar que a escala

.f é mais informativaque a escala g. Escalas de razão e intervalo, por exemplo,contém mais

informação que escalas ordinais.

A seguir veremos formalmente três problemas básicos de representação medição ordinal,
medição de diferenças e medição extensiva;--indicando as condições pelas quais a medição pode
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ser executada. A primeira será útil na determinação de funções-valorordinais e as outras duas
na determinação de funções-valor cardinais.

3.3.1

Medição Ordinal

Nesta seçãoestudaremos uma formalização para o primeiro problema de representação a
medição ordinal que está relacionada com escalas ordinais. Escalas ordinais são capazes de
classiâcar e ordenar, mas não conseguemquantificar. Exemplosde escalasordinais são as notas
no mestrado (A, B, C e R) e a classificação de satisfação do cliente (l-ruim, 5-médio, 10-ótimo).

Como dissemosanteriormente,o problemada representaçãotrata da existênciaou não de
escalas nessecaso a existência ou não de uma escala ordinal. E será através da medição ordinal que chegaremosàs funções-valorordinais. lbmbém estudaremosformalmenteo problema
da unicidade, que como comentámos anteriormente, é responsável por delimitar as operações
matemáticas admitidas numa escala--nesse caso as operaçõespermitidas às escalas ordinais.

Representação
O problema da representação pode ser formulado como: dado um sistema relacional numérico
particular B, devemos encontrar condições em um sistema relacional observável Z/ necessárias e

suficientespara a existênciade um homomorfismode U para B

A seguir, apresentaremos formalmente o problema da representação ordÍnaJ.
O Teorema 3.2 discute o caso finito (nosso interesse).
Teorema

3.2

(Roberts

IRob79]).

SaponÀa

um conyu7zfo ./inato .A e uma relação

Z)ãnáha R

sobre A. Então existe t ma .função f real, sobre A que satisfaz

'Rt, ++

fqnà >

f(»

" '

«me«fe se (.4,R) /o, «m« .roem ./}«a e.fHt.:i. t/«.« «dem ./}«« estMf. é «.«
btnama .r? sopre uln corz#unto.A que e asstmetr"lca e negattua7nentefransttzuat2

(3.8)
«/.ç''

Se R é preferência, então à função / denominamos função-valor ordinal. Logo, para produzirmos uma função-valorordinal através de preferências, devemos checar se estas preferências
satisfazem as condições para uma ordem fraca estrita. Isso pode ser obtido através de comparaçoes par a par"
' ' Do inglês "strict

weak

ordem"

I'Assimétrica: (Va, b C .A)(aRb + abra). Negativ. transita«a: (Va,b, c C .4)(---aRb A abre :> naRc).

iSA teoria da decisão com freqüência faz referência a um "domador de decisão" que, dados dois objetos a e b,
deve escolher se prefere a, b ou se é indiferente. A esse tipo de comparação denomina-se comparação par a par
(painpise comparison).
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Unicidade
Agora formalizaremoso problema da unicidade para a representaçãoordinal 3.8. Com isso
delimitaremos a classe de operações admissíveis (Definição 3.6) para escalas ordinais.
Segundo Hays, sempre poderemos efetuar operações sobre números. A questão é se após
ejetuarmos tais operações ainda poderemosdeduzir resultados signã$catãuossobre os objetos que
estão sendo medidos IRob791.
Teorema

3.3

([Rob791).

Suponha

um c07Üunto ./inifo ..4, uma relação

/u«çã. «aZ soZ,« .'] s«]is$a««d. 3.8, .nfão a
«g«Za, e (U,23,/) é «m. ..cala -din.Z.
«.«

binária

= (-A, .R) --, Zi = (]R, >)

é ««.

R sobre .4 e /

«p«"nt.ç''

Ou seja, escalas ordinais têm como transformações admissíveis a classe das funções mono..
tonicamente crescentes (z 2 y f-> @(gç)2 @(y)). Podemos comparar e classificar os dados.
Não faz sentido, porém, efetuarmos operações aritméticas sobre eles. No caso da classificação
de satisfação do cliente onde l significa pouco satisfeito, 5 significa medianamente satisfeito e lO
significamuito satisfeito, qual o significadode 10 + 5 + 1, por exemplo?

3.3.2

Medição de Diferenças

Como veremos a seguir, a medição de diferenças está relacionada com escalas intervalo. Como
vimos, essetipo de escalas além de classificar e ordenar, também é capaz de quantificar. Exemplos
clássicos de escalas intervalo são a temperatura em graus Célsius e Fahrenheit, as datas e os testes
de inteligência.

A seguir trataremos as escalasintervalodo ponto de vista formal, ou sela, o problemada
representaçãoe da unicidade (da medição) de diferenças. Apresentaremos o problema da representação de diferenças (ou medição algébrica de diferenças), cinco axiomas que formam a base
da definiçãoda estrutura algébrica de diferenças. Quatro desses axiomas serão necessáriospara
o problema da representação e todos eles serão necessários para o problema da unicidade.

Representação
Sda .A um conjunto e sda -D uma relação .D(a, b, s, t) ou e(luivalentemente abDst sobre .A
+

abDst

.+:+

f(Jxà

fÇbb> fÇs) -- fÇtà

(3.9)

Se estivermos fiando de preferências, podemos interpretar ab.Dst como pre/emirrmaísJ a
sobre ó a s sobre t. No caso de temperaturas, denota que a diferença entre as temperaturas de
a e b é maior que a diferençade s e t atravésda Equação 3.9. A essa representaçãochamamos
mpr[irlin n]aóhrirn Hp ,]ifnrnnpnQ
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Para tratarmoso problemada representaçãode diferenças,adotaremosa notaçãodescrita
nas Equações 3.10 e 3.11.
ab.Est -b-> 1=ab.Dst e -.stZ)abl.

(3.10)

abW'st .+::+ labDst ou abEstl

(3.11)

A seguir apresentaremosa estrutura algébrica de diferenças através de cinco axiomas (Defi
nação3.9). Também apresentaremosa prova da necessidadedos três primeiros.

Definição 3.9 (Estrutura Algébrica de Diferenças IRob79])
Axioma

3.1.

Suponha

(.A x .4, R) é .#«.

que R seja de$nÍdo

soZ,re .4 x .A por (a,b)R(s,t)

+:::>

abZ)st.

Então

e.tinta:'

Seja g : .4 x ..4 --, R e g(a,b)

= /(.)

-- /(b).

Então

(a,Z,)R(',t)

++

g(a,Z,)

> g(s,t).

n

Axioma 3.2. Para todo a,b, s,t € .A, se ab-Dst, então ts.Dba
Z)emonsfração. Suponha que vale abZ)st. Então /(a) -- /(b) > /(s)
como /(t) -- /(s) > /(b) -- /(a), equivalente a tsZ)ba.
Axioma 3.3. Para todo a, b, c,a',b',c/ C .A, se abra'b'

/(t), que pode ser reescrita
D

e bcW'b'c', então acW'a/c/

l)emonstraçãa. Suponha que valem abra'Z,' e bcWb'd, o que equivale a /(a) -- /(b) 2 .f(a') -- /(Z,')
e a .f(b)/(c)
2/(b')/(c'),
respectivamente(Equação
3.11). Compondo essas inequações, teremos /(a) - /(Z,) + /(b) - .f(c) ? .f(a') - /(Z,') + .f(Z,') - /(''), ou seja, /(a) - /(c) 2 /(a') - /(d)

D

Axioma 3.4. Para todo a,b,s,t

ciuEst e ubEst\S

Axioma 3.5

C .4, se valem abWst e stWzz,

Cada sequência padrão estütamente

!imitada

então há u,u € .4 taJ que

é Brita

Teorema 3.4 (Krantz. et. al. 1971). Se (.4,.D) é uma estmfura aZgébMca de d#erenças,
entãoÀá urna /unção real / sobre .4 taJ que para lodo a, b,s,t € .4,
«Z,Dst 'b:+ .f(a) - /(b) > /(s) - .f(t).

(3.12)

I'Ou seja, assimétrica: (Va, b C A)(anZ, + --b/?a) e negativ. transitava: (Va, b, c C .4)(=aRb A -'.bRc + =aRc)
isEste axioma não é necessário para a representação, mas para a unicidade.
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Unicidade
A seguir formalizaremos o problema da unicidade para a representação de diferenças 3.8 com
o intuito de delimitar a classe de operaçõesadmissíveis (Definição 3.6) para escalas intervalo.
Teorema 3.5. Suponha um conjunto .4 não vazão, uma relação Z) sobre .4 e uma /unção regi .f
sobreA satisfazendo

«post b+/(a)

-

.f(b) >/(s)

-/(t)(3.13)

E comum ouvirmos declarações não significativas envolvendoescalas intervalo (principalmente
sobre temperaturas). A intuição falha porque escalas intervalonão possuem um "zero natural",
ou seja, nelas o zero é arbitrário. Isto significa que se na semana passada estava 30 'C e hoje está
15'C, não faz sentido afirmar que hoje está duas vezes mais frioiÕ (afirmação não signiíicativa).

3.3.3 Medição Extensiva
O conceito de medição extensiva relaciona-se com escalas de razão. Como vimos esse tipo
de escala, além de classificar, ordenar e quantificar, também admite o conceito de proporcionalidade. A medição extensiva é o modelo clássico para diversos atributos físicos, tais como massa
e tamanho, temperatura em Kelvin e intervalode tempo.
Como a medição extensiva e a álgeba abstrata possuem muitos pontos em comum, revisaremos o conceito de grupos e a propriedade arquimediana para, então, tratarmos o problema da
representação

e da unicidade

(da medição)

extensiva.

A seguir veremos o problema da medição extensiva.

Problema da Medição Extensiva
Dado um sistema relacional (.A,.R,o), onde R é uma relação binária sobre .4 e o é uma
operação binária, queremos encontrar uma função .f que satisfaça:

-,Rb ++

fÇaÕ> f(bÜ

(3.14)

e
.f('

o Z,)

(3.15)

Trata-se do proóiema da medição ezfensiua, ou seja, o problema de se encontrar condições
sobre (.4, R, o), necessárias e suficientes, para a existência de um mapeamento homomórfico em
(]R, > , +) .

Em seguidarevisaremos o conceito de grupo da áJgebra abstrata, pois há muitos pontos em
comum entre grupos e a medição extensiva.
iÕE significativa, porém, afirmar que faz 15'C a menos.
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(.4, o)).

(;hamamos

de grupo o co@unto não-uazáo .4, /ecAado sob uma

operação binária o, para o qua! valem os axiomas:
Axioma 3.6. .Associaéáuidadede o; Para quaisquer a,b,c C .A lemos
(« . Z,) . c
Axioma

3.7.

/densidade e para o

(Z, . c)

ErÍsfe e € .A, fa/ quepara qualquera C .4 lemos
e o (lz:= (z o e := (z

Axioma 3.8. .inversoa'l dea. Para cadaa € .A, existeumelemento
a'i C .4 faZque
a o a-l

:: a--l o a :: e

A medição extensiva também usa uma importante propriedade dos reais, a propriedade ar
quimediana IRob791

Definição 3.11(Propriedade Arquimediana)

(Va> 0)(VZ,
€ R)(3nC Z+) l na> b
Ou seja, se a e b são números reais e a > 0, então há um inteiro positivo n tal que na > b.
Não importa se a é muito pequenoe b muito grande: se a > O, um número de cópias suficiente
de a superara b. Essa propriedade é de grande importância para a medição, pois nos permite
efetuar comparações aproximadas entre magnitudes relativas de quaisquer duas quantidades a e
b (com b > a), ao determinarmos

quantas

cópias de a são necessárias

para

obtermos

b.

Precisamos, porém, traduzir essa propriedade dos reais, para um axioma arquimedianoem
(.4, R, o), possibilitando

axiomatizar

a representação

(.4, .R, o) em (]R, >, +).

Isso se dará

atra-

vés da Definição 3.12 (grupo arquimediano ordenadoi7) e do Teorema 3.6 (teorema de Hõlder) IRob791.

Definição 3.12 (Grupo Ordenado Arquimediano). Um s stemare/aciona/(.A,R, o) é um
grupo ordenado arquimediano se satis$zer os seguintes axiomas:
Axioma

3.9.

(.4, o) é um grupo

Axioma

3.10. .A4onofoncidade; Para quaisquer a, b, c C .A temos

(aRZ,) i-+(a.c)R(boc)

4-+(coa)R(c.Z,)

Axioma 3.11. (.4,-R) é uma ordem simples estafa:8
indo inglês "Archimedean Ordered Group".
iSUma ordem estrita simplesé assimétrica: (Va, b € .4)(aRb :+ --bna), transitava: (Va, b, c C .A)(aRb A bRc :+
.Rc)

e completa:

(Va, b, c € .4)(aRb

V bRa)
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(V',Z,

C .4)'Re

::> (]n

C Z+)

l n«nb,

onde e é . ádenZád.de '«.

(..'l, o).

E o Teorema de Hõlder IRob791

Teorema 3.6 (Hõlder).

(]R,>,+).

Cada grupo ordenado arguàmedáano
ÍDe$nição 3./29 é Àomomór$coa

Tentaremosesses axiomas com alguns exemplos IRob791. No caso da massa, por exemplo,
se .4 for um conjunto de objetos, aRb é interpretado como "a é mais pesado que b" e a o b é
interpretado como a combinaçãodos dois objetos.

O Axioma 3.9 requer que (.4,o) seja um grupo. Para que isso seja possível, testaremosa
associatividade, a identidade e o inverso. A associatividade parece fazer sentido nesse caso, pois
a combinação de dois objetos a o b com um terceiro objeto c resulta igual a combinaçãode b o c
com o objeto a (em relação a massa)i9. Também é possível, ao menos idealmente, imaginar um
objeto sem massa que sirva de identidade (e). Não faz sentido, porém, falarmos em inverso. Não
há objeto b que se combinado com o objeto a resulte na identidade e, um objeto sem massa. Logo
para chegarmos a um teorema da representação extensiva, deveremos modificar a Definição 3.12.

O Axioma 3.10 requer monotonicidade. Então, se julgarmosque a é mais pesado que b,
a adição (ou retirada) de um mesmo objeto c ao objeto a e ao objeto b não modificará nosso
julgamento. A ordem em que isso é feito também não importa. A monotonicidade, portanto,
parece correta.
O Axioma 3.11 requer que (.A,R) seja uma ordem estrita simples. A assimetria parece
razoável, visto que se um objeto a for mais pesado que outro objeto b isso implica que o b não
seja mais pesado que a. A transitividade também parece correra: se um objeto a for mais pesado
que b e se b for mais pesado que c, podemos concluir que o objeto a é mais pesado que o objeto
c. A completude é a única condição que pode causar problemas. Dois objetos distintos podem
possuir massa tão próxima que talvez não possamos distingui-los.
O Axioma 3.12 requer a propriedade arquimediana, ou seja, dado um objeto a, mais pesado
que o objeto sem massa (a identidade e), e um outro objeto b, se combinarmos suficientes cópias
do objeto a criaremos um objeto mais pesado que b. Esse axioma não é passível de ser testado
na prática, no sentido que qualquer experimento finito não poderia reunir dados suficientes para
refuta-lo.
No caso da preferência .4 denota um conjunto de objetos ou alternativas, o denota combinação,
e a-RÓdenota que "a é estritamente preferível a b. A associatividade será refutada se houver

interação física: suponha que a representeum chama, b representeuma roupa e c represente
água. Combinar a e b primeiro e em seguida combinar c difere bastante de combinar b e c
primeiro e só então combinar a.
i9Se (..4, o) é um grupo, associações tais como ao (aoa) devem ser válidas. Para isso iremos supor que o conjunto
.4 contém infinitas cópias de cada objeto.
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Quanto ao inversopodemos supor que o oposto de ter um objeto é devê-loa alguém. Se
tenhoum objeto a e devoum objeto a, o resultado é nulo.
Pode-se questionar, porém, o fato da preferência ser uma ordem estrita simples. Suponha que
dois importantes atributos para os cliente de um dada região, são em ordem de importância- o
preço e a qualidade. Ou seja, se uma dada mercadoria a for mais barata que outra equivalente b,
a primeira será a escolhidamesmo que a mercadoria b seja melhor. Suponha, então, a seguinte
situação: uma loja dessa região possui três mercadorias equivalentesa, b e c. A mercadoria a

é muito mais barata que b e um pouco mais barata que c e a mercadoria b equivale a a em
qualidade, mas a mercadoria c é muito melhor que a, conforme a Tabela 3.10. Provavelmente,
nessecaso, um clientepreferirá c a a.
Preço (em R$)

Índice

de qualidade

(iate«.lo: 0 «

5000

9800

5002

3

3

10

10)

Tabela 3.10: Preferência viola ordem simples estrita
A completude, a monotonicidade e o axioma arquimediano também podem ser questionados,
ao lidarmos com preferência.
A completude, porque é possível que sejamos indiferentes entre duas alternativas.
Em relação à monotonicidade, considere o seguinte exemplo: entre café e barra de chocolate,

possopreferir a barra de chocolate.Agora considerea combinaçãode amboscom açúcar. O café
com açúcar parece preferível à barra de chocolate com açúcar.
Finalmente,tambémé possível refutar o axioma arquimediano:é provávelque uma pessoa
mentalmente saudável não aceite trocar sua vida ou sua saúde, por qualquer quantidade de
dinheiro,por maior que sda.
Esses exemplos ilustram a necessidade de se alterar a Definição 3.12 para a determinação da
representação extensiva, o que será feito a seguir.

Representação
Para determinarmos um conjunto de axiomas necessáriose suficientespara a medição extensiva, consideremos, por exemplo, um homomorfismo / de (.A,R,o) para (]R, >, +) e os axiomas
da Definição 3.12. Novamente usaremos os exemplos do Roberts IRob79]. Podemos afirmar que

1/(')+ /(z,)l+ .f(c)

(a)+ l/(z,)+ /(c)l,

mas a representação não implica em
(a o b) o c =

a o (b o c).
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mas somente que

1(«. ó). cl-Fla
. (z,. c)l,

onde E é definido por

IEu .+::$pnuRy r. nuR=

A identidade e não é necessária para a representação, desde que não haja nenhum elemento
e em .A, tal que /(e) = 0. O mesmo em relação ao inverso.
Também (.A, R) não precisará ser uma ordem simples estrita, pois de acordo com o Teorema3.2
desde que aRb b-> /(a) > /(b), então (.A, R) será fraca estrita.
A monotonicidade é necessária, pois

aRb b+/(a)

>/(b) ';-+/(a)+/(c)

>/(b)+/(c) 4::+(aoc)R(b.c)

Finalmente o axioma arquimediano não será necessário como foi colocado, já que não é
necessáriauma identidade e em A. A premissa a-Re equivalentea dizer que /(a) é positivo. Mas
isso é o mesmo que dizer que 2/(a) > /(a), e desde que / seja aditivo e preserveR, é o mesmo
que dizer que 2aRa. Então, o axioma arquimediano pode ser reescrito da seguinte maneira: se a
e b estão em ..4 e 2aRa, então existe um inteiro positivo n, tal que naRb.

Há um caso, porém, que invalida esse axioma da forma que está. Suponha que .4 denote
os reais negativos suplementadoscom um elemento --oo, que R denote > e o denote +. Mas
( .n) o z e z . (--.») resultam sempre --'".
Então, as condições necessárias e suficientes para a medição extensiva são dadas pelos axiomas
abaixo.

Axioma 3.13. .Associar t, Jade ./Faca. ](a o (b o c)]EI(a o Z,) . c)j
Axioma

3.14.

(.Á, R)

é uma

ordem /faca

esfr fa

Axioma 3.15. Mon.toníc d de; (Va,b,c c .A)l(a-Rb) +-> (a.c)-R(boc) <-:> (coa)R(c.b)l
Axioma 3.16. .ArguÍmedia"a;
SeaRb, então(Va,b,c, d C A)(]n C Z+) l (na oc)R(nZ,o d).
O axioma 3.16 é arquimediano e é necessário. Note que aRb implica em /(a) > /(b) ou
/(a) -- /(b) > O. Então, pela propriedade arquimediana
tal que nl.f(a) --/(ó)l

> /(d) -- /(c), ou sda, n/(a) +/(c)

dos reais, existe um inteiro positivo
> n.f(b)+/(d).

Desde que / seja aditi

segue (lue /(na o c) > .f(nZ, o d). Um sistema (..4, -R, o) que satisfaça os axiomas 3.13, 3.14, 3
e 3.16 é chamado de estrutura extensiva.
Teorema

3.7 (Roberts

e Luce).

StzponAa .A um conlunfo,

R uma relação

ói7záda sobre .4 e o

uma operação bínáha sopre .A. .Então Àá uma ./unção rea/ sopre -A gue safa:i/azas equações

.Rb ++

fÇaà > fqbÜ

(3.16)
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e

.f(« . z,)

'' '

s.me«íe se (.A, R, o) .», «m« «f«*««

+ /(ó),

(3.17)

e«f.n.à".

Algumas dúvidas que tínhamos na aplicação da medição extensiva para preferência persistem
(associatividade e monotonicidade) e mesmo o axioma arquimedianopode ser questionado. Suponha que a represente um moeda de ouro, b represente nenhum dinheiro, c represente ter uma
grave enfermidadepor toda a vida e d representeter uma vida saudável. Provavelmentenão haja
n tal que (na . c)-R(nZ, o d).

O indicado é a aplicação da medição extensiva para fenómenosfísicos, embora em alguns casos
sela possíveltal aplícaçãcr com certa dificuldade--para casosenvolvendopreferência IRob79].

Unicidade
Prova-se que uma representação para medição extensiva é única sob transformações similaridade, ou seja, a medição deverá se dar sob uma escala de razão (ou mais forte, Definição 3.8),
pois se uma função-valor satisfaz as equações 3.16 e 3.17, é significativo dizer que o valor de uma
alternativa é metade do outro, o triplo do outro etc. Portanto, iniciamos o uso de funções-valor
para tomada de decisãoquantitativa e não apenas qualitativa.
Teorema
e o uma

3.8

(Roberts).

operação

bínáMa

Suponha

.A um conjunto

soZ)re .A e uma /unção

não-vazio,

R uma relação

bináMa

sobre .'l

real .f sopre .4 qzze satáélfaz as equações

g.16

e 3.1'7.

Então tÁ
de razão.

(.4, R, o) --, B

(]R, >,

+)

é uma

representação

regular

e (ü, 13, /)

é uma

escala

3.3.4 Medição Conjunta
A medição conjunta20estuda modelos para caos onde os objetos são avaliados de acordo
com várias de suas dimensões,ou seja, quando E for definidasobre um produto de conjuntos.
Portanto, ela tenta encontrar as condições necessárias para a obtenção de uma representação
numérica de E: e tenta estabelecer a unicidade dessa representação. Tem como modelo central a
fitnPã/x.ynjnr nrli+iyn

Se (.A, R) = (.AI x .42, .R) é uma relação binária, podemos dizer que é uma estrutura conjunta
aditivo se satisfizer os axiomas IRob79j:

Axioma 3.17. (.A, -R) é uma «dem .Paga estráta2i
Bodo inglês "conjoint measurement'

2:Ou seja, assimétrica: (Va, b C .4)(aRb + abra) e negativ. transitava: (Va, b, c C .4)(naRb A -.bRc + naRc)
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Axioma 3.18. (,4,R) safios/az independência. Z){zemos que uma relação óánáráa (.AI x .A2,R)
satisfaz independência se satisfaz independência sobre o prim,eito componente
(Vn, y C .4i)(Vq,r

C ..42) l(z, q).R(Z/, q) -++

(,ç, r)R(Z/, r)

e sobre o segundo componente
(Vaç,Z/ €

.Ai)(Vq,r C .42) ](z, q)-R(z,r) -w+ (Z/, q)-R(y,r)]

Axioma 3.19. (Á, R) saf s/az a condição de Thomsen

(Vz,y, z c .4i)(Vq, r, s c .A2)[(z, s).E(z, ,) A(z, q).E(y, s)
Axioma

+(=, q)-E(y,r)]

3.20. Cada següêncía padrão esfMlamenfe limitada em cada componente é ./inàfa

Axioma 3.21. vale a soZucionabá/idaderesfhfa22 sopre cada componente, onde a se/ucíonabá!{
ande restrita sobre o phmeáro componente, por exemplo, possui a seguinte forma:
(aç c .Ai)(q,

r c .42)(]3/)

l(z, ç)-B(y, r)j

Axioma 3.22. Cada componente é essencial, ou seja, dada uma ordem independente /faca estrita
(ÁI

x .42,R),

-- =Ei'

dizemos

que o {-ésimo

componente

({ = 1,2)

é essência/

se /zá #,y

C .A{ taJ que

2

Condições necessárias e suficientes para a medição extensiva aditiva, no caso em que .4i é
finito, aplicado à relação binária de preferência(aSb +:+ n bRa):
Axioma

3.23.

(Val,

Z'i C .Ai)(Va2,

Axioma

3.24.

Suponha

b2 € '42) ](ai,

zo, . . . , zk.l

C .Ai e 3/0,

a2)S(bi,

b2) v (bl,

b2)S(al,

a2)]

, 3/k--iC '42 e supor/za que n e a sao permu

caçõessopre {0, 1, . . . , k -- ll;

(Vá- 1,2,

Teorema

3.9 (Scott).
de /ünções

1) 1(zÍ, 3/{)S(X«m,

yaH)

+(X«m,

yaW)S(ZO,

yO)]

SaponAa que .4i e .42 soam conlunfos .Pnilos e gue R sda tina relação

bzna7-ta sopre .41 x .í42.
ezlsfência

,k

]lnfao

os dois aztomas

act7na se7'ao necessários

e sti:/ictentes pa7'a a

reais /i sopre .4i e /2 sopre ..42, taZ que

(V(ai,a2), (bi,Z,2) € .4i x .42) l(ai,a2).R(bi,Z,2)
22Do inglês "restricted solvability".

/i(ai)

+ /2(a2) >/i(bi) + /2(b2)].(3.18)
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Os valoresdos atributos deverão estar em escalas comparáveis. Caso não estqam, precisare.

mos normalizar estes valores.

Dependendodo modeloaditado, a normalização pode ser um estágioseparado ou pode fazer
parte do processo de determinação dos pesos.
Escolhido o grupo de atributos que melhor representaráos robes quanto à tarefa, devemos
convergir esses atributos para uma escala comum. Não podemos nos esquecer, no entanto, de
convergir as escalas levando em consideração se a transformação usada para isto é ou não significativa. Não se trata, portanto, de qual escala está sendo transformada e sim de qual o seu
tiPO

(Jma normalização muito utilizada é convergir todas as escalas para 10,11. Porém, qualquer

que seja a normalizaçãoadotada,ela não altera o tipo das escalasdos atributos. A Tabela 3.11
ilustra algumas operaçõesestatísticas (moda23, mediana etc.) permitidas para as escalas:
l)perações Estatísticas
Nominal
írz terualo

Moda, frequência
Mediana, porcentagem
Média aritmética, desviopadrão

,4Óso/uta

Média geométrica, variação de coeficiente
Qualquer

Ordánaí

Tabela 3.11: Operações estatísticas permitidas por escala

Abaixo estão descritas algumas alternativas para a normalização lO, ll IKar051
Genericamente, podemos usar:

=!-=), «> o
'«?+«
Se soubermos o máximo e o mínimo
:Z;{ -- Zmin

Se qualquer zi € R+ U {}

23Termo que designa o elemento que aparece com maior &eqüência,num conjunto de observações(caso exista)
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Se houver valores negativos

,

lzil

': ' EEüa

ou

Outras

«;

«q#

Se estivermos trabalhando com uma escala ordinal, devemosprimeiro obter o rank de seus
valores (z = 1 até n). Em seguida normalizamos o rank:

3.4

Escalas e Modelagem de Problemas de Otimização

Como veremos em ??, o problema da alocação de tarefas para sistemas robóticos pode ser
caracterizado através das restrições que Ihe são impostas, ou seja, de seus casos particulares.
Também veremos que há várias abordagens na modelagem de cada um desses casos (grafos,
programação linear etc.).
Na Seção 3.3 relacionamos escalas e funções-valor para os robes, ressaltando que muitos equívocos podem ser cometidos durante a modelagem dessas funções, caso sejam ignorados aspectos
concernentes às escalas, o que no pior caso, pode resultar em alocações equivocadas.

Entretanto, embora os cuidados citados na Seção 3.3 soam necessários,não são suficientes
para garantir a não variação de resultados, pois um aspectoimportante foi deixado de lado: a
modelagem/adequação do problema para o algoritmo de alocução.
Esta seção tratará de alguns resultados obtidos em IPek961,onde o autor demonstra que pode
haver perda de informação, concernente às escalas, quando modelamos problemas de otimizaçãoEm IPek961são estudadoscasos em otimização combinatória, programação linear, programação
inteira, escalonamento,teoria dos jogos, entre outros, através do conceitode significância.
Vamos supor que devemos escolher um robe para um problema de "menor caminho", dispondo
de um grupo de robes, todos com condições de realizar a tarefa. Também, consideraremos que o
problema seja encontrar uma rota que minimize a soma das temperaturas encontradas. Logo, as
arestas de um grato que represente esse problema deverão exprimir as temperaturas dos caminhos
(e não suas distâncias), conforme a Figura 3.5, com origem no ponto .4 e destino no ponto .D

Porém, notou-sediscordância entre os robes quanto ao menor caminho. Alguns robes descreviaan a temperatura de cada trecho conforme a Tabela 3.12, usando a escala em graus Celsius.
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Figura 3.5: Grafo dos caminhos possíveis ao robe. Duas formas de ir de A para D: consecuti
vamente por ABCD ou através do atalho AC.

Tco
3

4

10

20

Tabela 3.12: TemperaturasemgrausCelsius
Postulavam que o 7'fecho,.i B a D era o melhor. De fato, se somarmos as temperaturas de
cada caminhotemos 7'fecho.,!-B o.o = 17'C e 7'fecho.,l.c.o = 30'C. Concluímoscom isto
que o trecho .4 -- -B -- C -- .D é o melhor caminho para um robe que, primordialmente,

deve

procurar por baixas temperaturas em seus caminhos. Logo, essesrobes estava correios.
Porém, outros robes descreviam as temperaturas dos trechos em graus Fahrenheit. Como
vimos na Seção 3.3, para escalas intervalo podemos usar a transformação Ó(z) = az + P, a >
0. Então, para obtermos a tabela de temperaturas usada por esses robes, basta aplicarmos à
Tabela 3.12 a transformação admissível @(z) = 1.8# + 32. A Tabela 3.13 descreve essa situação.

Zco
37.4

39.2

50

68

Tabela 3.13: Temperaturas em Fahrenheit

Esses robes, portanto, postulavamque o T7'echo,{.c.o era o melhor, pois somando-seos
trechos temos Trecho.4 B c.n = 126.6'F e 7'recai,i.a.n = 118'F
Percebemos que as conclusõesdos robes não são conclusõessignz$cafiuas. Isso ocorreu porque
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resolveram um problema de otimízação (menor caminho), sem levar em consideração aspectos
concernentes às escalas.
Ao conjunto de todas as transformações admissíveis da escala (.4, B, /) denominaremos .4T(/)
Prova-se que .4T(/) é o conjunto de todos os homomorfismos de /(Á) em B. Se .4T(./') ç .4T(g)
dizemos que a escala / é mais forte que a escala g.

Também convenciona-seque todos os parâmetros de um problema serão representadospor
algum homomorfismo regular.
A seguir estudaremos alguns resultados obtidos em IPek961sobre escalas e otimização.

3.4.1

Otimização Combinatória

Problema 3.1 (Problema de otimização)

'HÊ P(x)

(3.19)

Zpn P(x)

(3.20)

ou o equivalente

onde as variáveis x são de algum conjunto X, o conjunto de soluções factíveis .F é um
subconjunto de X e a função objetivo P é uma função real, bem definida em .F. Uma solução
ótima para o problema da maximização acima é a solução factível x* satisfazendo
P(x*)

2 P(x)

(3.21)

Vx C .F.

Convencionámos usar o negrito para denotar vetores nesta seção (a mesma notação utilizada

por [Pek96]).

A função linear objetivo P(x)

= wrx, onde wl'' = (wi , . . . , t««), será escrita na forma P(x; w)

para enfatizar que P depende dos parâmetros w, quando for este o caso.
Geralmente,

parâmetros

wi(wr

=

(wl, . . . , w.))

denotam

algum tipo de medida,

tal como

unidade de custo da {-ésima variável ou um peso relativo a {-ésima variável etc. Nesses casos, a
escolha de wí depende da escolha de uma forma aceitável de medir tais parâmetros. Assumiremos
que os parâmetros w representam valores obtidos por um homomorfismo regular /.

Inicialmente, trataremos modelagenscom funções objetivos que dependem de parâmetros
medidos numa única escala de medida, ou seja, analisaremosa conclusãode otimalidade para o
problema:

Problema 3.2 (Problema de otimização -parâmetros em escala única)

qlg p(x;w)

(3.22)
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([Pek96]).

Suponha

que Crista

uma /unção m : R+

--* R+

fa/ que P(x;Àw)

=

para qualquer À > 0. Então cada solução ótima para o proólerrzade$nido em g.2

será signi$catiua

se \o\, . . . ,w.

forem medidos numa

escala de razão.

Teorema 3.11 (]Pek96]). Suponhaqueezisfaay C JKI., taZque 6) À --, G(À(y)) sejauma
/unçã. não-d""scente

'ob«

R+ ' 6i) e«isto À* > 1, f./ g«e G(.X*(3/)) > G((3/)).

nfã. G s«á

Ãomogêneode grau r para algum r > 0 se e sorrzenfe se er sl r uma /unção m : R+ --} R+, taJ
q«e P(x;

.Xw)

= m(,X)P(x;w)

p««

q«/g««

À > 0.

O Teorema 3.11 ilustra que, sob determinadas condições, as funções homogêneassão as únicas
que satisfazem as condições do Teorema 3.10, lembrando que uma função é homogênea de grau
k, se quando cada um de seus argumentos é multiplicado por qualquer número t > 0, o valor da
função é multiplicado por tk. Formalmente:
Definição 3.13 (F\unção Homogênea).
se

(V(zi,...,:..)
Teorema

3.12 ([Pek96]).

Uma /unção / de n uaócíueis é Àomogêneade grau k

At > 0)(/(tzi, ..., tr.) = t*/(=i,...,

z«)).

Se/a

P(x; w) - >ll:w:g:(')

(3.23)

{-1

e suT)tenha que exista uma constante M,

tal que

(Vz€ -P)(>1:
g:(#) M)
{-1
Então cada solução ótima do problema 3.2 é sig7ti$catiua se wl,
intervalo ou mais forte.
Teorema

3.13

(]Pek96]).

Sda

a .Equação J.23

e supor/ia

, w. são medidos numa isca/a

gue

não seja uma constante sobre F. Se lol,. . . ,w. .forem medidos numa escala intervalo, então o
problema 3.2 não l)ossui solução ótima signi$catãua.
Corolário

3.1 ([Pek96]).

Sela a f?quação 3.23 e seja x* uma solução ófima para o proa/ema 3.2.

Se lol, . . . ,'w. forem medidos numa escala àntemalo então as seguintes declarações são equivalem

fes

.Z. x*

2.

é uma sa/ração óf fria

l:Zi gi(x) é uma constante sopre F'
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Sda

a Equação

3.23 e suporzAa que wl, . . . ,w«

sejam nzedêdos rzuma

escala intervalo resthta a R.+. Então x* é uma solução ótima sig7ti$catiuapara o problema 3.2
se e s07nenfe se
1. x'

for 'ü'ma solução

2. Para

ótima

para

qualquer = C F

o problemct
m

3.2 caiu pesos lo'i

'tl;{ --

't07nÍn,

1,

%

,7n

77z

>l:g:(x*) 2 >1:g:(x)
á-l

Corolário

3.2

([Pek96]).

Sda

a .Equação

{-l

3.23 e suponha

gue wl, . . . ,w«

soam

medidos duma

escala intervalo resfrÍfa a IR+. .Então x* é uma solução clima s gniPcat ua de minimização para
o problevrta 3.2 se e somente se

1. x* jot urna solução ótima para o problema 3.2 com pesos'w'i
2. Para qualquer z (i F

wi -- 10.{.,

à = 1,

,7'n

77zm

>l:g:(x*) $ >1:g:(x)
i-l

{-l

A seguir veremos um caso especial de programação inteira: a programação 0

3.4.2

l

Programação 0 -- 1

Muitos problemas de otimização combinatória podem ser formulados como um problema de
programação O -- 1, que é um caso especial de programação inteira. A seguir apresentaremos a
nn+npan
..+iti-nHçi
y wv u v&xowuuH

Um importante conceitousado em ]Pek96] é o de hipergrafos. Um hipergrafo é uma generalização para grifos onde o conjunto de arestas E representa uma coleção arbitrária de subconjuntos,
ou seja, uma coleção de subconjuntos não-vazios de um conjunto X finito, H Ç 2x é chamada
hipergrafo.

Problema 3.3 (Problema de programação inteira).
mazP(x; w) = wrx = wlaçl + . . . + lo.z.
sujeito a
(zi,

. . . ,z«)

= x € P Ç Z",

ou sqa, com F Ç {0, 11" o problema acima pode ser descrito como

Problema 3.4 (Problema de programação 0 1). maztwl"x : x € H Ç {0, 11"}

Capítulo 4

'll'eoria da Decisão Multiatributo
Neste capítulo, estudaremos o problema de alocuçãoem sistemas robóticos sob o ponto de
vista da teoria da decisão. Apresentaremos a taxonomia para a teoria da decisão apresentada
no survey de Hwang et.al. IHY81]. Constataremos através desseestudo que a própria escolhade
método é um problema de decisão, dada a variedade de abordagenspossíveis.
Inicialmente, discutiremos um método para determinação dos pesos de uma função-valor. Em
seguida apresentaremos a taxonomia de Hwang et.al. através de descrições resumidas e exemplos
numéricos para os modelo citados.

Finalmente, na Seção 4.6 estudaremos três modelos da teoria da utilidade multiatributo
(MAUTi): um modelopara o caso ordinal, um modelocardinal aditivo e um modelocardinal
multiplicativo.

4.1

Determinação dos Pesos

Alguns métodos de decisão requerem informação sobre a importância relativa de cada atributo. Isso geralmenteé obtido através de um conjunto normalizado de pesos cuja soma é igual
a l [HY811. Para n atributos,

temos:

«I'=

(.«1,w2,

, wj, . . . , w«)

Como em muitos casos o problema de decisão multiatributo é representado por uma matriz
de decisão (Definição 4.1) , apresentaremos esse conceito a seguir.
tlniciais de seu equivalenteem inglês"Multa-AttributeUtility Theory". Usaremoso termo MAUT por ser
amplamente adorado no Brasil.
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Uma mafüz de decisão é uma rnafãz m x n cujo elemento

Xij indica o valor assumidoreza a/termalucií, .''li, para o afrióttfo.j, Xj.
Note que no nosso caso as alternativas representam robes
Por exemplo, vamos supor um sistema composto por quatro robes, denotados por /Ü, onde
ã = 1, . . . , 4 e três atributos (custo em R$, velocidade em Km/h e capacidade de carga em Kg),
denotados

por Xj,

Figura 4.1.

onde .j = 1, . . . ,3.

Podemos

representar

Xi
20k
22k
27k
31k

esses sistema

através

da matriz

da

X3
10

10

15

10

10

20

17

15

(4.1)

A seguir apresentaremos em detalhes o método entrópico--um dos quatro métodos citados
por Hwang et.al. para determinação dos pesos de uma função-valor (os outros métodos apresentados são: o método Eigenvetor, o método dos mínimos quadrados ponderados e o método
LINMAP, sendo os dois primeiros indicados para casos em que devemos estimar a matriz de
decisão através de comparações par a par). Como para um sistema robótico geralmente lidamos
com características físicas previamente conhecidas (tais como velocidade, autonomia etc.), ilustraremos a determinação dos pesos através de um método que utiliza a matriz de decisão como

parte da entrada, ou s4a, requerconhecimentoprévio da matriz.

4.1.1

Mlétodo Entrópico

O método entrópico é indicado quando os valores da matriz de decisão já são conhecidos (não
precisam ser estimados). A seguir apresentaremosa entropia sob a ética da teoria da decisão.
Em seguida apresentaremos o método entrópico para determinação de atributos propriamente
dito

Origem da Entropia
A entropia é um importante conceito estudado na física e na teoria da informação, entre
outras. A teoria da informação trata, por exemplo, de como representar a informação de forma
compacta e isto é obtido através de processosde compressãoe descompressãode dados ISay961.
Esses processos relacionam-se com aspectos estruturais dos dados (por exemplo estatísticos) ou
com aspectos relativos aos receptoresdos dados (podemos tirar partido da faixa de frequências
que o receptor da informação consegue ver ou ouvir, por exemplo).
Antes de estudarmos a entropia, porém, trataremos de um importante conceito relacionado

n nln . n :, i i+A.infn... 'Hyuvnpã..
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Definição 4.2 (Auto-Informação).
Dado um evento .A gue representa um conlunfo de resuJ
Lados de um ezpehmento aleatório, de$ne-se auto-informação como ISay96j:
(4.2)

ou sela, quanto maior a probabilidade de um evento, menos informativo ele é. Por exemplo,
é mais provável que um mau aluno reclame do nível de exigência de uma prova que um bom
aluno. Logo, esse comportamento é pouco informativo se advindo de um mau aluno. Suponha,
porém, que um bom aluno, que raramente reclama das avaliações,diga ao professor que achou
sua última prova difícil. Isso provavelmente será um bom indício de que o professor tenha exigido
demais naquela prova. Essa situação é, portanto, mais informativa que a primeira.
De posse do conceitode auto.-informação,podemos tratar a entropia. A entropia tem origem
em estudos de termodinâmica, onde caracteriza o grau de desordem de um sistema. Na teoria
da informação (Shannon) quantifica o grau de incerteza de uma distribuição de probabilidades
(ex. distribuição de um dado normal e de um dado viciado). Para uma distribuição discreta de
probabilidades, temos:
(4.3)
onde a constante k denota apenas a escolha da unidade de medida. Note que, de acordo
com a Equação 4.3, a entropia será máxima quando as probabilidades de todos os eventos forem
igums.

M.étodo Entrópico
O método entrópico baseia-se nas seguintes observações: (1) um critério cujas alternativas
apresentemsaídas similares é de pouca utilidades e (2) a entropia é uma boa ferramenta para
determinação de contrastes entre conjuntos de dados.
Considere a Matriz 4.12

x.

Xi
.'!: r ,-:

X2
«:,

Zln

.A2

=22

Z2n

l z21

.4mlz«i z«2 ...

"m«

'No caso extremo é desconsideradoum critério cujas alternativas apresentem saídas iguais

(4.4)
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(critério)

.j, -R.Í, vale

p,, - =!a---, vi,.j

(4.5)

A Equação 4.7 baseia-seno fato de que a relevância de -e..Íé determinada pela diferença de
resultados entre todas as alternativas. Portanto, -Rj deve refletir a média da informação gerada
pelo conjunto de alternativas, através do critério .j lnY811.
A entropia -Bj do conjunto de resultados esperados do atributo .j é dada por:

Ej-

k

E
{-1

Pm.nPij,

Wã

(4.6)

onde k = 1/in m, visando garantir que 0 $ .Ej $ 1.
O grau de diversificação de informação dJ dado pelos resultados do atributo j é definido por
cÜ = 1

Z%, para qualquer j.

Se não houver razão para preferir um critério sobre um outro, o princípio da insuficiência da
razão sugere que cada um deva ser igualmente preferido. Então o melhor conjunto de pesos é

#k,"'

(4.7)

Exemplo Numérico
Considereo exemploda Matriz 4.1. Após usarmos a Equação 4.7, temos

Xi

Como temos 4 alternativas, adotaremosk

X2
0.192
0.288
0.192
0.327

(4.8)

In 4 = 1.3863

A entropia -Ei do primeiro atributo é dada por

4
4

Xi

X2

X3

0.9794
0.0206
0.2889

Onde Ej ê a entropia, dJ é o grau de diversificação e wj é o peso normalizado

(4.9)
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Portanto, o atributo mais importante, de acordo com o método entrópico, é z3. A seqüência
de pesos--do mais importante, para o menos importante é w3, m2,wl-

Vísão Crítica
Para entendermos melhor as motivações do método entrópico voltemos às suas premissas: (1)
um critério cujas alternativas apresentem saídas similares é de pouca utilidade e (2) a entropia é
uma boa ferramenta para determinação de contrastes entre conjuntos de dados.

Suponha que estejamos avaliandocandidatos para uma vaga de trabalho. Após muita deliberação e discussão, suponha que a diretoria tenha determinado o seguinte conjunto de atributos
relevantespara um eventualcandidato: (1) caráter, (2) competênciatécnica, (3) pró..atividade
(4) criatividade e (5) capacidade de trabalhar em equipe. Suponha que seja solicitado, então, à
diretoria, em que medida um atributo é mais (ou menos) importante que seus pares.
Vamos supor que as premissas do método entrópico sejam verdadeiras. Nota-se que esse
métodoestá preocupadoem salientaros contrastes entre as alternativas. Observeque nada é
dito sobre o significado de cada atributo. No caso acima, por exemplo, teríamos os pesos dos
atributos determinados com base nos seus contrastes e não em suas importâncias para o problema
propriamente dito, pouco importando se falamos em caráter ou em criatividade.
Parece correra a observação que "um critério cujas alternativas apresentem saídas similares

é de pouca utilidade". O que parece-nosincorreto, porém, é ignorar quaisqueroutros favores
relevantespara a determinação dos pesos dos atributos.

4.2

Taxonomia para Teoria da Decisão

Hwang et.al. taxonomizam a teoria da decisão através de três eixos principais. Os eixos
são apresentados na Tabela 4.1 e a taxonomia para a decisão multiatributo é apresentada na
Figura 4.1.
Modelo

r.ZJ Sem á71/armação
re9 C'om à71formaçâosopre Glóbulos
r39 C'om án/07'maçãosopre alternativas

Sem indicação sobrepreferênciasna função-valor.
Preferências representadas através de atributos.
Preferências representadas através de alternativas

Tabela 4.1: Eixos da TaxonomiaMADM
SegundoHwanget.al. IHY811a informaçãosobre as preferênciasde um tomadorde deci-

são pode ser denotada através de atributos e de alternativas. No primeiro cas(F o caso mais
comum há consensoque se trata de um problema de seleçãoou avaliaçãosobre um grupo limitado de alternativas. Portanto as alternativas são predeterminadas. Problemas desse tipo
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Figura 4.1: Taxonomia para teoria da decisão multiatributo

são denominados problemas de tomada de decisão sopre vários atributos (ou MADM--"Multiple

Attribute DecisionMaking").
No segundocmo trata-se de um problemade design, ou seja, trata-se de projetar a melhor
alternativa, levando em consideração as várias interações entre as restrições de projeto que melhor
satisfaçam o domador de decisão. Problemas desse tipo são denominados problemas de tomada
de decisão sopre Dados obetáuos (ou MODM--"Multiple Objective Decision Making").

Por exemplo, a escolha do melhor carro pode ser efetuada sobre os modelos de carros disponíveis no mercado (MADM), como pode tratar-se do projeto de um carro ideal (MODM).
Na Seção 4.3 descreveremos os métodos sem informação. Métodos com informação sobre
atributos e sobre alternativas serão descritos nas seções 4.4 e 4.5, respectivamente.

4.3

Métodos sem Informação

Os métodosdescritosa seguir--dominância,maximin e maximax--não requereminformação
sobre as preferências do domador de decisão.
A e/{minação de alte7"7}aÉiz/as
por dominânc a é uma regra clássica de simplificação de proble-
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mas de decisão. Pode ser aplicada quando alternativas dominadas não forem importantes para
o problema em questão.
O método mazámar é indicado sempre que a eficiência for determinada pelo melhor atributo
e o método mar mÍn, sempre que for determinada pelo pior atributo.

4.3.1 Dominância
Uma alternativa é dita dominada se houver (outra) alternativa que a supere em um ou mais
atributos e que, simultaneamente, a iguale nos atributos restantes. Alternativas dominadas serão,
então, eliminadas--o que simplifica o problema, pois reduz o número de alternativas.
A técnica de eliminação de alternativas dominadas consiste na comparação par a par de
alternativas.

Suponha um conjunto .Á com n alternativas, onde para { - 1 . . . n, a{ representa

cada alternativa. Por simplificaçãotrabalharemos na seqüência: escolhemosduas alternativas al
e a2 para comparar. Se alguma delas for dominada pela outra, a dominada é eliminada. Em
seguida comparamos todas as alternativas do passo anterior, que não foram dominadas, com à3
e eliminamos as dominadas, se houver alguma. Prosseguimos com este processo até a alternativa
a«. O conjunto que restar é o conjunto de alternativas não dominadas.

Por exemplo,suponha um problemacom quatro atributos (XI,X2,X3 e X4) e quatro alternativas (.Ai,.A2,.Aa e .44), descrita através da matriz de decisãoda Figura 4.10.

Xi X2
3
3

4
4

X3
4
6

X4

2

(4.10)

3

Podemos simplificar o problema através da técnica de eliminação de alternativas dominadas.
Para isso, iremos efetuar a comparação par a par de alternativas, a partir das alternativas de
menor índice. Portanto, as alternativas .4i e .A2 são as alternativas iniciais do processo. Após
a comparação par a par de .4i e .A2 eliminamos a alternativa .4i, pois ela perde para .42 nos

atributos Xa e X4 e empata nos demais. Segundoa técnicadescrita acima, devemoscomparar
as alternativas não eliminadas com a próxima, nesse caso, .A3. Cromo só restou .42, devemos,
portanto, comparar '42 com ..4S. Após a comparação, notamos que nenhuma delas pôde ser
eliminada, pois a alternativa .4a vence para os atributos Xi, X2 e X4, mas perde para o atributo
X3. Logo, ambas deverão ser comparadas com .44--a próxima alternativa. A comparação entre

.42 e .4a não elimina nenhumadelas, pois, assim como no caso anterior, .42 é superada nos
atributos Xi, Xa e X4, mas vence no atributo X3 .A comparaçãoentre .4S e .44 resulta na
eliminação de .43, que é superada nos atributos X3 e X4 e empata nos demais.
Logo, a aplicação da técnica da eliminação de alternativas dominadas resultou em benefício,
ou sqa, o problema foi simplificado: um tomador de decisão, diante do problema descrito acima,
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deverá considerar apenas as alternativas .42 e .A4, pois as alternativas ..'ll e .43 foram filtradas no
processo.

4.3.2

Mlaximin

Há situações cuja solução depende do elo mais fraco. Por exemplo, considere um problema
que envolva a escolha do carro mais confiável para uma longa viagem. Suponha que após alguma
deliberação, um domador de decisão decida levar em consideração três aspectos para um suposto
carro-candidato: a mecânica, a elétrica e os pneus. O carro mais confiávelpode ser determinado
como aquele cujo atributo mais fraco é mais aceitável que o atributo mais fraco de seus concorrentes. Observe que apenas um atributo é levado em consideraçãonesse caso (os outros são
deixados de lado). Como freqüentemente lidamos com valoresde atributos distintos, esse método
só poderá ser usado se os atributos puderem ser comparados entre si, ou seja, se puderem ser
medidos na mesma escala (normalizados).

Para ilustrar essa técnica, consideraremosa matriz da Figura 4.11, que é a matriz da Figura 4.10 após a normalizaçãopara o intervalo 10,11. A fórmula utilizada para a normalização
foi zlj =

zij/zr"

'4i
'42
'43
'44

As alternativas

Xi
X2
X3 X4
0.67 0.75 0.67
0.67 0.75 1.0
1.0
1.0

1.0

] .o

0.33

(4.11)

0.5

.Ai, .A2, .Á3 e .44 têm seus mínimos

(pontos fracos) em X4, X4, X3 e X3,

respectivamente. Dessas quatro alternativas, a que possui o maior mínimo é a alternativa ..42:
seu mínimo vale 0.6 e, portanto, supera os mínimos de .4i, .43 e .44, que valem 0.5, 0.33 e 0.5,
respectivamente.

Maximax
O método maximax é uma variação de Maximin. Sua única diferença é que efetua a escolha
com base na comparação entre valores de melhor atributo de cada alternativa.

4.4

Métodos com Informação Sobre Atributos

Os métodos descritos a seguir expressam informações sobre preferências através de atributos,
ou seja, tratam-se de abordagens MADM.
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4.4.1 Métodos de Nível Mínimo
Os métodos descritos a seguir são indicados para casos em que um ou mais atributos deva
atendera algum nível mínimode exigência. O governoou uma empresa,pode exigir um nível
mínimo de qualidade ou de preço para determinado produto que esteja interessado em adquirir.
Outro exemplocomum ocorre em muitas provas de seleção de candidatos (para cursos, empregos
etc.): há algum tipo de exigênciaquanto a nota mínima para a prova.

Método Conjuntivo de Restrições
O métodoconjuntivo de restrições3é indicado para casos em que vários atributos devam
atender a níveis mínimos de exigência. Não é um método de seleção propriamente dito, mas um
método que dicotomíza possíveis candidatos em aceitáveis e não aceáfáueis.Um comandante que

desejaatribuir uma tarefa a um soldado que, simultaneamente,saiba pilotar caças e conheça
muito bem a área alvo da tarefa, provavelmente rejeitará ótimos pilotos que ignorem a área alvo.
É provávelque também rejeite outro soldado que tenha morado na área alvo, mas que não saiba
pilotar.

Voltandoao exemploda Matriz 4.10, suponha que os atributosXI, X2, X3 e X4 devam
valer no mínimo (3, 3, 2, 7), respectivamente. Apenas as alternativas .Aa e .A4 atendem a essas
exigências.

As alternativas

Ái e -A2 serão classificadas

como não aceita;vens.

Método Disjuntivo de Restrições
O método disjuntivo de restrições4 é indicado quando uma alternativa é avaliada com base no

maioresvaloresde um atributo. O futebolamericanoé um bom exemplopara essecaso lnY811.
Um jogador pode ser escolhido por seu desempenhocomo chutador ou no passe ou na corrida.
A habilidade de correr de um jogador escolhidocomo chutador pode ser irrelevante. Idem para
a habilidade de chutar de um passador ou corredor.

Com base no exemplo da Matriz 4.10, vamos exemplificar. Suponha que um domador de
decisão especifique para os atributos os atributos Xi, X2, X3 e X4, respectivamente os valores
(5,5,muito alto, 8). As alternativas .A2, .4S e .A4 atendem os requisitos: .Áu é aceita, pois seu
atributo X3 é aceito; .43 e .44 são aceitas, pois possuem valores que atendem à exigênciapara o
atributo X4. Já a alternativa Ái é rejeitada, pois nenhum de seus atributos atende a qualquer
das exigências.
3Do inglês "conjunctive constraint method".

4Do inglês "diqunctive constraint method".
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4.4.2 Métodos Ordinais
Estudaremos a seguir três métodos ordinais para denotar a informação sobre preferências

de um domadorde decisão: o métodolexicográfico,a eliminaçãopor aspectose o métodode
permutação.

A importância relativa entre os atributos determinada pela preferênciaordinal é menos exigente para o domador de decisão do que pela preferência cardinal IHY81j. Os modelos ordinais
estabelecemum ranking entre as alternativas. Os modeloscardinais vão além: não apenas cons-

tatam que a alternativa a supera a alternativa b, como determinamem que grau isso se dá,
através da quantificação de suas importâncias relativas.

Mlétodo Lexicográfico
O método lexicográfico é indicado para casos de fácil determinação de uma ordem de priori
dades para os atributos.
Suponha que diante de um problema com m alternativas .4i, . . . , .4. e n atributos Xi , . . . , X.,
possamosfacilmente identificar uma ordem de prioridades para os atributos. Suponha que esta
ordem de prioridades coincida com Xi, X2, . . . , X., ou seja, Xi é o atributo mais prioritário, X2
é o segundoatributo mais prioritário etc. e X. é o atributo menos prioritário de todos.
Inicialmente serão identificadas todas as alternativas que possuam valores maximais para o
atributo mais prioritário, nessecaso Xt. Se apenas uma alternativa foi encontrada,então ela é a
escolhida. Caso contrário, serão identificadas todas as alternativas--dentre as alternativas selecionadas anteriormente--que possuam valores maximais para o segundo atributo mais prioritário.
O processo é repetido até que uma alternativa seja escolhida ou até que não haja mais atributos
a considerar. No segundocaso, todas as alternativas restantessão equivalentes.

Como exemplo numérico, consideramosnovamente a Matriz 4.10, supondo que a ordem de
prioridades dos atributos é---do mais prioritário, para o menos prioritário--XI , X2, XS, X4.
Inicialmente todas as alternativas são consideradas, quanto ao atributo mais prioritário, nesse
caso Xi. Apenas duas alternativas possuem valores maximais: .43 e .A4, que empatam com valor

3- Em seguidaé consideradoo segundoatributo mais prioritário, nessecaso X2 e novamente
..43e .4a empatam, agora com valor 4. Finalmente X3---o terceiro atributo mais prioritáricF--é
considerado, e ocorre o desempate: .Áa com valor 2 e .A4 com valor 3. Portanto, segundo o método
lexicográíico,

a alternativa

.44 será escolhida.

Eliminação por Aspectos
Assim como no método conjuntivo, o tomador de decisão requer um valor mínimo de exigência
para cada atributo. Em seguida um atributo é selecionado e todas as alternativas que não atinjam
o valor de corte para esse atributo são eliminadas. Então, outro atributo é selecionado, e assim por
diante. O processo se repete até que todas as alternativas menos uma sejam eliminadas IHY81].
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Suponha, por exemplo, que um domador de decisão deva escolher um entre vários robes para
transportar blocos de gelo até um sala refrigerada. Suponha que fracionar os blocos esteja fora
de questão. Inicialmente o tomador de decisão possui um conjunto -Ri de robes (suponha que Ri
seja formado por subconjuntos de robes muito distintos entre si). Ele elimina qualquer robe fixo
(que não pode se locomover) de Ri , obtendo R2 (se não houver, então Rt = R2). Em seguida ele
eliminade R2 todos os robes que não possam carregar os blocosde gelo, e obtém -R3. Então, o
tomador de decisão elimina todos os robes de -R3 que custem mais do que um determinado valor
X (valor que ele julga aceitável para a compra), obtendo n4. Em seguida elimina do conjunto
R4 todos os robes que não atinjam uma velocidade mínima para o transporte e obtém RS. O
processo de eliminação por aspectos prossegue até que só reste um robe.

Método de Permutação
O método da permutação testa cada possibilidade de ranking de alternativas contra todos

os outros. Para isso são efetuadassucessivaspermutaçõesde todos os possíveisranking de
alternativas(ml possibilidadespara m alternativas). O métodoidentificaráo melhorrank de
alternativas e então a alternativa dominante IHY811.
Considere a Matriz 4.12, envolvendom alternativas e n atributos.

x.
.Ai

[ zii

Zln

zi2

J42 l Z21 Z22
.4m lz«i

Z2n

(4.12)

z«2

Suponha um conjunto de pesos toj, .j = 1,
atributos correspondente.

, n e }:j

wj

1, seja dado para o conjunto de

Suponha que haja três alternativas Ai, .A2 e .43. Das 6 possíveis permutações, tentaremos

(.42,.Aa,,41). O conjuntode concordância
parcialmente
ordenado
é {.A22 .43,..422 .4i, .432 .Ai}
e o conjuntode discordância
é {.A2$ .43,.42$ .4i,.43 $ .Ai}. Se no rankingaparecer.4i;2 .4z,
j ? zzj será atribuído como wj e ZÀ;h$ zlh será atribuído como --wh.
Considere a í-ésima permutação:
P, = (. . . , dk, . . . ,'4i, . . . ) ,

á- l

(4.13)

Nessecaso .Ax;é melhor ranqueado que .4z. O critério de avaliação (.1%)da hipótese de escolha
(a)

é dado pela Equação

4.14.

&-

E". E".,

.j€0kz

jcDKI

á- l

,m!

(4.14)
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onde
Ckz = {.jl:,kj

2 zzj}

,

k,Z = 1,.. . ,m,

k :# Z

Dkz = {.jlzkj

$ zzj}

,

k,i = 1,...

k # i

,m,

O método da permutação é mais indicado para casos ordinais, embora também seja capaz de
lidar com problemas cardinais. O método ELECTRE, que será estudado em 4.4.3, ê o método

análogoao métododa permutaçãopara lidar com casoscardinais. Ambos medemo nível de

concordância da ordem de preferências. No método da permutação, porém, isso é feito sobre a
ordem completade preferências. Veremos que o método ELECTRE primeiro mede o nível de
concordância da ordem parcial sobre as alternativas para em seguida formar a possível ordem
agregada IHY81).

4.4.3 Mlétodos Cardinais
Como mencionamos anteriormente, modelos cardinais não apenas constatam que uma deter.
minada alternativa supera outra, como determinam em que grau isso se dá, através da quantia
cação de suas importâncias relativas.
Estudaremos a seguir cinco métodos cardinais para denotar a informação sobre preferênciasde
um tomador de decisão: o método de atribuição linear, o método de ponderação aditivo simples,

o método de ponderaçãoaditiva hierárquica, ELECITRE (Elimination et Choice 'lFanslating
Reality) e TOPSIS (Techniquefor Order Preferenceby Similarity to Ideal Solution).

Método de Atribuição Linear
O método de atribuição linearS parte do pressuposto que uma alternativa que possua muitos
atributos bem ranqueadosdeva ser bem ranqueada.
Por exemplo, com base na Tabela 4.15, determinamos a Tabela 4.16 que ranqueia as alternativas quanto aos atributos, com a suposição--para todos os atributos--de que quanto maior for
o valor dos atributos, melhor será.

Xi
''li

2

3

''!2

2

2

'43
'44

5

l

3

2

SDo inglês "linear assignment method"

X3
4
9
2
3

X4
5
3
9
2

(4.15)

Teoria da DecisãoMultiatributo

61

Xi

1'
2'
3'
4'

X2

X4

X3

(4.16)

«{)

A matriz produto-atributo a, será uma matriz não negativa, cujos elementos n-iJ;representem
o número de vezes que uma alternativa .Ai foi ranqueada na k-ésima posição. Se os pesos fossem
iguais para todos os atributos, a matriz r para nosso caso seria igual a Matriz 4.17.
1'

2o

3' 4'

2

l

''i3

0

'44

2

0
l

'4i

l

'42

2

0
0
2

(4.17)

l

Os empatespodem ser equalizados, tomando um atributo extra com a metade do peso original,
conforme a Tabela 4.18.

Xie(.«i/2) X2i (w2/2) X22(.«2/2) X3 X4
'43

'4i

''!4

'42

.'44
'4a

'41

'4i

'42

'4a

'44
'42

'4i

'4i

'44

'42

'43

'43

'44

(4.18)

Vamos supor que o conjunto de pesos (normalizado), determinado pelo domadorde decisão,
seja w = {.4, .3, .2, .1}.

Então

calculamos

a matriz

1'

2'

'4i

= «,2i + wa2

3'
.2

.15

.45

'4s

0

0

'44

.55

.35

'42

onde, («ii

.3

n- ponderada,

conforme

a Matriz

4.19.

4'
15
.2

(4.19)

.5

l

.15+ .15 = .3), («-i2= «,3 + w4

.3) e («i3 = ««ii

.2) etc

Mlétodo de Ponderação Aditiva Simples
O método de ponderação aditivo simples6é um dos mais adotados e conhecidosmétodos
MADM. É análogo a encontrar uma função-valor aditivo (veremos alguns métodos para isso na
6Do inglês "simple additive weighting metbod"-
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Seção 4.6).

Para cada atributo é atribuído um valor de importância ou peso, ou seja, é determinadoo
conjunto de pesos w - {wi, to2,. . . , to.}. Também é feita a normalizaçãoentre os atributos para
uma escala comum, geralmente o intervalo 10,11. Supomos, também, que os atributos estejam
em uma escala de razão (ou mais forte). Então, é determinada a alternativa que maximize /,
onde para .j atributos e ã alternativas, ou seja, a Equação 4.20.

/- }:l-l wjzi.í
E;::: '"j
Normalmente os pesos são normalizados para que )l:;.i toj
resulta na Equação 4.21.

(4.20)
1, que aplicado à Equação 4.20

(4.21)
Para exemplificar, considere a Matriz 4.11. Também suponha que o conjunto de pesos (também normalizado

Teremos,

para o intervalo

portanto,

.4i := 6.77,

10, 11) sela dado

por w = [wi ;: 0.4,we

::: 0.3,ws

.42 := 7.53, .43 = 8.56 e .44 ;:; 9 e a alternativa

:: 0.2,w4

=

..44 será a

escolhida.

Na Seção 4.6 estudaremos a determinação de funções-valor, através da teoria da utilidade
multiatributo (MAUT), para o caso ordinal aditivo, para o caso cardinal aditivo e o caso cardinal
multiplicativo.

Método de Ponderação Aditiva Hierárquica
Uma hierarquia pode ser vista em termos de conjuntos parcialmente ordenados. Um hierarquia possui níveis e o maior nível consistede um único elemento. Cada elementode um
dado nível domina ou cobre um ou mais elementosde um nível imediatamenteinferior (se houver) IHY81]. Suponha que LÀ; represente o k-ésimo nível de uma hierarquia com h níveis. Assuma
quer:= {yi,Z/2,...,3/x;} C .Lk,X := {zl,z2) ..)z +i} C Lk+i equeexisteumelemento z € Lk.t
tal que y é coberto por z. Na Figura 4.2 podemos observar uma hierarquia completa7para esse
exemplo.
Considere as funções prioridade wz : y --, 10,11 e wy : X --} 10,11. Podemos construir a função
Zunia hierarquia é dita completa se todo elementoz C Lk for coberto por cada elemento em l,k-i , k :: 2, . . . , h.
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k ]

k

k+l

Figura 4.2: HierarquiaZ-Y-X
prioridade dos elementosde X com respeito a z, denotado w (w : X --, lO,lj), pela Equação 4.22
k

«(.:)-

E

:«,, (zi)w;(U),

,k +l

{

(4.22)

Ou seja, trata-se do processo de ponderar a influência do elemento3/j sobre a prioridade de
açipela multiplicaçãodelecom a importânciade 3/j com respeitoa z. Se uma matriz .B denotar
.«,,(zi),

ou

sda,

Z'ij -

«,,,(z{)

Equação 4.22 na Equação 4.23.

e se W.

=

««(Xi)

e WJ{ = '";(yj),

ã - l,...,k

então

pod'mos

re"crever

+ l

a

(4.23)

Falamos, portanto, no vetor prioridade W e na matriz prioridade .B, ou seja, em W' = .BW'
Considere uma hierarquia completa .H, com /z níveis e com o elementode menor prioridade
b. Sqa .Bx; a matriz prioridade para o k-ésimo nível, k = 1, . . . , h. Se W' for o vedor prioridade
do p-ésimo nível com respeito a algum elemento z no p -- l-ésimo nível, então o vedor prioridade
W do q-ésimo nível (p < q) com respeito a z é dado pela Equação 4.24 e o vedor de menor nível
com respeito ao elementob é dado pela Equação 4.25 IHY81].

y = BçBç--i . . . A,+iW'

(4.24)

W' -: .Büz3h--i. . . .B2l'r

(4.25)

Como usualmente .Li possui apenas um elemento, W' é um escalar (e não um vetor)
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Para exemplificar, considerenovamentea Matriz 4.10, repetida aqui por comodidade

Xi X2 X3 X4
'41

2

3

4

'42

2

3

6

3

4
4

2

3

''l4

(4.26)

3

Como a matriz é dada, não é necessárioefetuar comparações par a par. Podemos obter as
prioridades através da equação

kj

1,2,3,4

Observe que há casos em que um atributo m qualquer refere-sea uma grandezaque deve ser
minimizada (como por exemploo custo). Para esses casos, alterámos a equação anterior para

k.

\ lacãXl::

:(l/z:«

)

e obtemos a matriz .BS

200 .214 .267 .167
200 .214 .400 .200
300 .286 .133 .300
300 .286 .200 .333

Suponha que o conjunto de pesos (normalizado para o intervalo 10,11)seja dado por .B2 l.4, .3, .2, .1jr.

obtemos:

Então

TV :: l?S x -B2 x WT', onde W' ::

1, pois só há um elemento

em .Li, então

.Ai [.133

,42 l .064
Á3 l.211
.44 l .218

(4.27)

O resultadoobtido, portanto,será .44 > .43 > .4i > ,42

ELECTRE
O métodoELECITRE (Eliminationet Choice 'lYanslatingReality) usa o conceitode relação
outranking (super-classificação). Métodos outranking visam a representação de casos onde o
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domadorde decisão não saiba dizer se a alternativa z é melhor ou igual a alternativa y. A
comparação entre z e 3/baseia-se, então, no grau para o qual as avaliações das alternativa e os
pesos preferenciais firmam ou não a relação de dominância par a par entre as alternativas IHY81j.
A seguir apresentaremos os passos do método ELECTRE
e simultaneamente aplicaremos cada
passo através de um exemplo.
Passo 1. Cálculo da matriz de decisão normal fada ÍR). Para normalizarmos a matriz de decisão
utilizaremos a Equação 4.28.
(4.28)

Obtemos, então, a matriz normalizada R, conforme 4.31

R

rll r12
r21 r22
rml

Tm2

Tln
T2n

...

(4.29)

Tmn

Para exemplificar,utilizaremosa Matriz 4.30. Porém, pala tornar o exemplomais
interessante, iremos supor que todos os atributos--menos um--devam ser maximizados.
O atributo que deverá ser minimizado será X3 (denotando, por exemplo, o custo de
operação).

Xi X2

X3

3

2

6

7

3

3

l

5

X4

(4.30)

E a matriz normalizada
544

.

.405

.214

.348

l .272 .809 .750 .522
680 .405 .322 .348
408 .135 .536 .696

Passo 2. Calca/o da mafMz de decisão normalizada ponderada (y.). Essa matriz pode ser calculada através da multiplicação de cada coluna da matriz R, obtida no passo anterior,
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com seu peso associado wj

tolrll

wjri2

'tllnTln

t01r21

wjr22

'tOnT2n

'tOITml...

'ZlyTm2...

?llnTmn

(4.31)

Para o exemplo, vamos supor que o conjunto de pesos (normalizado para o intervalo
10, 11) é dado por w = {wi

= 0.4,w2

= 0.3,w3

= 0.2,w4 :: 0.1}.

Então

teremos

218 .122 .043 .035

y

109 .243 .150 .052
272 .122 .064 .035
163 .041 .107 .070

Passo 3 Deter"rninação do conjunto de concordância (Ckt) e do conjunto de discordância (DK!).

Para cada par k e Z (k, ! = 1, 2, . . . , m e k # Z) o conjunto do critério de decisão é dividido
em dois subconjuntos distintos. O conjunto de concordância Otz de .Ak e .Azé composto
de todos os critérios para os quais -Ak é preferido a .Az, ou seja, Okz = {.jlzk.j 2 ZZj}. O
conjunto de discordância será, portanto, l)kZ = {.jlzkj < ZZjl}ou J (%z. No exemplo
teremos (lembrando que X3 denota custo):

02i = {2, 4}

02i = {1, 3}

C2s = {2, 4}

023 = {1, 3}

Ci4 = {1, 2, 3}

C24= {2}

D24 = {1, 3, 4}

CJ31= {1, 2, 4}

Oai ' {4}

Z)4i = {1, 2, 3}

C42' {1, 3, 4}

D42

Có3 ' {4}

Z)43' {1, 2, 3}

0i2 ' {1, 3}
ai3 = {2, 3, 4}

C32 = {1, 3}

{2,4}
Dia

{2,4}

0b4 = {1, 2, 3}

{2}

Passo 4. Cálculo da matriz de concordância ÍO,). O valor relativo do conjunto de concordância
é medido através do índice de concordância, conforme a Equação 4.32.

"' '

)l-'jcOh. wj

ll:;;

(4.32)

E para o conjunto normalizado ponderado

...

(4.33)

O índice de concordância refiete a importância relativa de .AÉ;com respeito a .Az e
0 $ CJ;Z$ 1. Um valor alto para ckl indica que .4x;é preferido a ÁZ.
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Em nosso exemplo, um elemento O12 da matriz C' é calculado

0i2= wi+zo3=.6
A matriz de concordância será:

6 .6 .9
.4 .3
4
.8 .6
.9
1 .7 .1

aPasso 5. Cálculo da matiz de discordância

Com o intuito de medir o grau para o qual as avaliaçõesda alternativa .AÀ;são piores que
as avaliações de outra .Áz foi criado o índice de discordância, conforme a Equação 4.34

(O $ dÀ;{$ 1).
maxjCO.,

dti

lukj -- UZj l

(4.34)

maxi.J l«kÍ «zjl

Um valor alto para dki implica que .4x; é menos favorável que 4z. Em nosso exemplo,
teremos

j€0i2

die :; maxlÇO.,

luij

lula

-- o2j l

m«:j~ l«ij

«2:jl
{2,4} lula -- u2jl

maxjcti,2,3,4} lula u2jl
m«.{l«i2 -- u221,1ui4 -- «24l}
maxjcti,2,3,4} lula -- u2jl
maxi.121, .017}
maxi.109, .121, .107, .017}

121
121

l

Do mesmo modo

'«-:::=i:::# -«=':,:ll,ITl:i;T:«
"',.,":,.,-:
e

di4

maxjCl4}

luij -- u4jl

maxjcli,2,3,4} lula

o4jl

maxi.035}
max{.055, .081, .064, .035}

t:g:- .432
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e assim por diante. A matriz de discordância será
.432

901

D

.901

.267

.389 .742

.321

79 1

Passo 6 l)efermánaçãoda matriz de concordárzcãa
dorrznanfe (t-L««.). A matriz de concordância dominante é calculada com a inclusão de um limiar de disparo8 para o índice de
concordância,Então, a alternativa .Ak só conseguirádominar a alternativa .4i caso seu
índice de concordância ckZiguale ou supere um certo valor de limiar de disparo ê, ou
sela, CÀ;Z
? e. O valor limiar de disparo pode ser calculado, por exemplo, como a média
do índice de concordância, conforme a Equação 4.35.

ê

E'=: E'n: "z
m(m -- l)

(4.35)

Com base no valor do limiar de disparo, construímos uma matriz booleana Oa.«, cujos
elementossão definidos conforme a Equação 4.36.

Para o exemplotemos

*-{: :::::::
:-E:2':i=''

(4.36)

-:-.533

e a matriz de concordância dominante vale

Q.
Passo 7. Determinação da matiz de discordância dominante.

A construção da matriz de discordância dominante é análoga à construção da matriz
de concordância dominante, conforme a Equação 4.37.

ã
8Do inglês "threshold"

E'Z: E'n: 'Zkl
m(m - l)

(4.37)
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Com base no va]or do limiar de disparo, construímosuma matriz booleana l)a«,

cujos

elementos são definidos conforme a Equação 4.38.

* -{: ::::::;

(4.38)

E para o exemplo temos

ã

EÍ.: XZ::: dkl
m(m

1)

8.743

12

.729

e a matriz de discordância dominante vale

o o l
Dd..

0 1

0

1

0

o o o

l

Passo 8. 1)etermãnação da matriz de agregação dominante r/W..i,). Em seguida calculamos a

matriz de agregaçãodominante M.a, ou seja, a intersecçãode od«n e -Z)d«n. Um
elemento de ]wcd qualquer pode ser calculado conforme a Equação 4.39.
«.*. -

(4.39)

.Í:..'Í*:

Em nosso caso teremos

o o l
0

0

1

0

o o o

0

l

Passo 9 Eliminação das alternativas menos favoráveis.
A matriz .7wkigera uma ordemparcial entre as alternativas. Se mX;Z= 1, então .AJ; é
preferida a .Az para ambos os critérios--de concordância e de discordância. Há, porém,
o risco de que mesmo assim .At seja dominada por outras alternativas.

Em nossoexemp]o,a partir da matriz ]wki determinamosas seguintesrelações: .Ai --}
'42, .4t --} .44, ..4a --} .Ai, ..4s '-} '42, .43 --.} .44. Portanto, de acordo com o método

ELECTRE, a alternativa .A3 é a escolhida.
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TOPSIS
O método TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) baseia-se
no conceito de que a alternativa escolhida deva ser a mais próxima da solução ideal (e mais
distante da solução negativa ideal). Considere uma função-valor com todos os atributos monotonicamente crescentes. A solução ideal é aquela composta pelos melhores valores para os atributos.
TOPSIS escolherá a alternativa que possua a menor distância (ponderada) para a solução ideal,
no sensogeométrico.

Passo 1. (7onsfrução da matriz de decisão normalizada. O processode normalizaçãoé o mesmo
descrito em 4.4.3. Supondo a matriz de decisão 4.41, através da Equação 4.40, podemos
obter sua matriz normalizada 4.42.
(4.40)

Xi
'4i

4

'42

2

X2
3
6

X3

X4
2
3
2
4

.'4s

5

3

3

'44

3

l

5

544

.405

.214

.348

.272

.809

.750

.522

680

.405

.322

.348

408

.135

.536

.696

2

7

(4.41)

E a matriz normalizada

R

Passo 2. Cálculo da malha de decisão normalizada povtderada(V)
Para o exemplo, vamos supor que o conjunto de pesos (normalizado para o intervalo
10,11) é dado

(conforme

por to "

{lol

::

0.4,w2

= 0.3,w3

=

0.2,w4

::

0.1}.

Então

teremos

vimos em 4.4.3, passo 2)

218 .122 .043 .035

y

109 .243 .150 .052
272 .122 .064 .035
163 .041 .107 .070

Passo 3. Z)eterminação da solução ideal Ía*) e a solução zzegatiuaideal éa',). Criaremos duas
alternativas artificiais:

.A* = {(m-{«ijl.j €

J), (mini«{jlJ € J')lã

1,2,

, «} - («;

«:)

(4.42)
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e

.A = {(mãniuijl.j
C J), (maziuijl.jC J')lã = 1,2, , «} - («Í, . . . , «;)
onde J :: {.j = 1, 2, . . . , n} com j associado

ao critério-benefício

e J' = {.j

(4.43)

1,2,

com .j associado ao critério.-custo.

,«}

Ou seja, .A* indica a alternativa mais preferida e .4' a menos preferida.
Em nosso exemplo teremos
{(maziuil

, maziui2, maziui3, maziui4) = (.272, .243, .150, .070)

e

Á'

{ (mini«:i , m'"{«:2 , mán:«{3, m:":"{.)

(.109,.041,.043,.035)

Passo 4. (.:alem/oda medida de separação A separação entre uma alternativa qualquer e a alter.
nativa ideal é dada pela distância Euclidiana n-dimensionar,conforme a Equação 4.44
7}

>:(«:j --";)',

á = 1,2,

(4.44)

.. . , m

Similarmente temos a separação para a negativa ideal

>l:(«:.f
--ç')',

(4.45)

ã = 1,2, . . . , m

E aplicado ao exemplo

s:

4

l

>:(«:j

1,2,3,4

ou sqa,
.272)2 + (.163 -- .272)2

.203

S

.243y+ (.122 - .243)2+ ( 041 .243)'

.265

s;

.150)2+ (.064 .150)2 + ( 107 -- .150)2

144
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.070)2+ (.052 .070)' + (.035 -

S

.053

.070)e

e

ui)2 á = 1,2,3,4
ou seja,

.109)'+ (.163- .109):

- .041)2

.232

.043)2 -+-(.IÓ7 -- 043)2

= .126

.041)2 + (.122

(.150

.043)2+ (.064

si - ~«.õü'

.203

.035)2 + (.070

.035):

.039

Passo 5. Cálculo da proximidade relativa para a soft ção idem!

A proximidade relativa de -4i para .A* é definida pela Equação 4.46

Ci+=lj/:?3:, 0<(#<1, {=1,2,...,m

(4.46)

Observe que se .Ai = .A* então O; = 1 e se .Ai = .A então (T :: 0

No exemploteremos

C:

L

3i:í3i

203 ..5
'iõí1-'3n ."

de modo análogo obteremos (J; :: .467, (8 ;: .467 e O; :: .424

Passo 6. 1)eferminação do ralé de preferências Podemos determinar o rank de preferênciasdas
alternativas de acordo com a ordem descendente (-:'
Portanto,

para o exemplo,

determinarmos

o rank:

..4i, .A2, .A3, '44.

4.4.4 Taxa Marginal de Substituição
Suponha um problema que envolva vários atributos. Qual o aumento que devemos esperar no
valor do atributo Xi, com a redução do valor de outro atributo Xj (á # .j)--enquanto os outros
atributos permanecem inalterados?
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'l)adeoHs Hierárquicos
Problemas que envolvam independênciaentre os atributos podem ser simplificados através
do métodode tradeoRshierárquicos. Esse método consisteem estabelecermos,com auxílio de
tradeofTs,a equivalênciaentre alternativas usando todos os atributos menos um e então avaliálos através desse atributo remanescente. Para isso descartamos os atributos um a um, usando
tradeofTsda combinação de dois atributos. Curvas de indiferença facilitam esse processo.

4.5

Métodos com Informação Sobre Alternativas

Os métodos estudados nesta seção requerem que o domadorde decisão indique sua preferência
entre duas alternativas, no nosso caso, entre dois robes. Este tipo de informação é muito mais
difícil de se obter (o número de atributos é um grande limitador para essa técnica: problemas que
envolvam mais de sete atributos são praticamente inviáveis IHY811). Métodos com informação
sobre alternativas requerem que o tomador de decisão tenha razoável experiência quanto aos seus

robes para uma determinadatarefa--o que raramente é o caso. Pelo expostoacima, daremos
apenas uma breve descriçãode cada método, dado que raramenteserão usados para sistemas
robóticos.

4.5.1 PreferênciaPar a Par
São métodos que envolvem preferência par a par de alternativas como entrada. Os métodos
prevêem e tentam minimizar possíveis inconsistências.

LINMAP
O método LINMAP (Linear Programming techniques for Multidimensional Analysis of Preference) denota m alternativas compostas de n atributos através de m pontos num espaço ndimensíonal. Também assume que o tomados de decisãopossua um ponto ideal que denote a
localização de sua alternativa preferida.

Método Aditivo Simples Interativo
O método interativo ranqueia as alternativas através de interações com o domadorde decisão.
Tem como proposta evitar demanda excessivade informação sobre as preferências do domador
de decisão.
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Ordem de Proximidade Par a Par

Uma representação espacial multidimensional é construída a partir da ordem de proximidade
de pares de alternativas do domador de decisão. As alternativas, então, são representadaspor
pontos em um espaço com muito menos dimensões que o original. O domador de decisão localiza
a alternativa ideal nesse espaço e a distância até o ponto ideal é determinada IHY81j.

Scaling Multidimensional com Ponto Ideal (MDS)
O método MDS é indicado quando desejamos encontrar uma estrutura escondida em dados
experimentais,como por exemplo em casos que envolvam muitos atributos ou com atributos
\rnanq p 'lpqrnnhpridnq

4.6

Teoria da Utilidade Multiatributo

Na teoria da utilidade multiatributo para o caso determinístico, três teorias de funções de
preferênciamultiatributo se destacam: (1) o modelo de preferências multiatributo ordinal aditivo,
que apenas classi6ca preferências, sem quantifica-las; (2) o modelo que faz uso do conceito de
independênciafraca de diferenças (permite quantificação) e (3) o modeloque faz uso do conceito
de independênciade diferenças. Estudaremos a seguir cada um dessesmodelos.

4.6.1 Modelo Ordinal
Se não houver incerteza envolvida no problema, podemos adotar uma função-valor multiatributo que será incumbida de traduzir em valores os graus de preferência entre os robes para uma
dada tarefa. Adotaremos -' significando "indiferente a" e » significando 'cpreferidoa". Formalmente também temos:
Definição 4.3 (IZP04, KR76j Função-Valor Multiatributo).
Seja X = {Xi, . . . ,X.}
conjunto de atMbutos, -D{(l $ ã $ n) um conjunto de possa'fieisvalores para o afdbuto Xi
o espaço de (odes os posszuets resultados, ou sqa, o produto car'festano .[)l x Z)2 x ' ' ' x
t/«.a /u«çã.-«J" é ««.. /unçã. «, q«e «.i.
«m ""m". «.Z «(.) . c«d« «f« «Zo, .«.
representando Q estrutura de preferência, dado que para todo ]c',ac" C D:

,' - «" 4-+

um
e l)
Z)n.

D,

(4.47)

«(z')

r' » z" +-:> u(z') > «(z")

(4.48)

Estamos particularmente interessados em determinar sob quais condições temos

(zl,

, z«) b (z/i,. . . ,z«) +-> «(zi,

, n.) 2: «(3/i, . . . , 3/«)

(4.49)
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Para isto, tudo que precisamos é que as preferências sejam uma ordem fraca sobre os vetores
de valores de atributos IFGE05j.

Como u(aç),u(y),... ordenados por > são consistentes com a ordem de z,y,.. . sobre »,
dizemos que tPé uma função que preserva a ordem. Como quaisquer transformações monotõnicas
sobre u também preservam a ordem para esta relação binária de preferência, concluímos que
trata-se de uma função ordinal (retorna números reais com o intuito de (apenas) classificar os
possíveis resultados).
O desejávelpara uma função-valor é que ela possa ser descrita da maneira mais simples
possível. Uma função do tipo

«(zl,z2,

, :««) = /1«i(z1),

«2(z2),

,««(««)]

(4.50)

onde vi denota uma função-valor sobre um atributo Xi e f é, por exemplo, uma função aditivo,

ou sqa, para ca]cu]armoso ua/or total, calculamoso valor em cada atributo separadamentee
então somamos tudo:

u(31,

, ««)

-E«:(«:)

(4.51)

{-1

A condição chave para obtermos a função aditivo descrita acima ê que o conjunto de atributos
sqa mutuamente preferencialmente independente. Formalmente:
Definição

4.4 ([ZP04,

KR76]

Independência

Preferencial).

Se/a X o conlunfo de afMbufos

e y C X. l)iremos gue y é pre/erencáalmente {ndependeníe de seu compZemenfo y se as ordens
de preferência das conseqtêncàas envolvendo apenas mudanças nos valores dos atMbutos em Y,

não dependemdos ua/aresaos qua s os afHóufos de y são mantidos.

Definição 4.5 (]KR76] Independência Preferencial Mútua). Os atMbutosXi, . . . ,X. são
mutuamente preferencialmente independentes, se cada subconjuntoY destes athbutos é pre.ferencialmente independentede seu conjunto complementar de atMbutos.
Funções-valor ordinais aditivas são interessantes para aplicações práticas. Entretanto não
são de fácil obtenção, pois durante o processo requerem escolhasentre dois atributos. Outro
problema é que essas funções possuem interpretação ordinal, não permitindo medir a intensidade
da preferência.

4.6.2

Modelo Cardinal Multiplicativo

Como vimos, o modelo ordinal de preferências não alcança o conceito de intensidade de pre
ferências9. Nesta seção, com base na notação encontrada em IDye05], vamos conceituar a intenODo inglês "strength of preference'
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cidade de preferência para obtermos um modelo cardinal de funções-valor, alternativo ao modelo
ordinal aditivo (multiplicativo e outras formas não-aditivas de funções valor multiatributo) .

Definição4.6 ([Dye05] Notação). Sda X o conjunta
de todosos possúeisresta/fados
em
um proa/ema de decisão.

.Em um proóZema mu/f atráóuto X = lli:;::i Xi,

onde Xi

é o c07Üunfo

dos possíveis resultados para o {-ésimo atributo. UtilãzareTrtosas !etras w,ac,'y e z para indicar
e/em.nt« dá.ti«f« de X. .E,.mp/.; w € X é ,ep«senfad. p« (wi, . . . ,w«), .nde w: é «m «í«e/
em um corÜuntonão-tiazêode athbufos Xi, para ã = 1,...,n.
Tambémseja / C {1,2,...,n}
um
subconjunto dos índices dos atHbutos, de$ne-se Xi como o subconjunto de atributos designados
pelos subscritos em l e seja Xi o representante do subconjunto complementar dos n atMbutos.
Utá/izaremos a notação (wi, tDi) e (zi, úi) para denotar dois e/emenfos de X que dijferem somente
no nz'ue/do {-ésimo atributo. X* = {wz : w, z C X} denota um subconjunto não-vazio de X x X
e E* denota uma orderrz/faca sobre X'. Também, {nferprefaremos que wz E* yz denota gKe
Q diferença de preferências entre 10 e = é superior ou igual Q diferença de preferências entre U

e z. Finalmente,se uma alternativamuEtiathbutoé prefeüda a outra, diferindoapenassobreo
valor do atributo Xli, então a diferença de preferêTlcias entre esta altelnatiua e alguTna referência

comum será maior que a diferença entre a alternativa preterida e essa referência.
Esse modelo baseia-se no conceito de independência fraca de diferenças. Para isso precisaremos de uma estrutura matemática que permita a comparação de diferenças de preferências par

a par de alternativas

Dizemos que X/ possui independência fraca de diferenças de X.r se as ordens de preferência
das diferenças das consequências envolvendo apenas mudanças nos níveis dos atributos em Xr
não dependemdos níveis aos quais os atributos de X/ são mantidos. Formalmente:

Definição 4.7 ([Dye05] Independência H'aca de Diferenças). O subconjunto de athbufos

Xi éfracamente
dã.ferencialmente
independente
deXi se,dadosquaisquer
wl,zt,yt,zt € Xi e a!gum «D/; se (t«.í, ü/)(z/,

tÜ) b:* (3/r, ü/)(z/, ü/) então também será considerado (wl, f/)(z/,

(yl, €1)(.zl,ãl), para qualquerfl C Xi-

f/) b*

Ou seja, a ordem de preferência das diferenças depende apenas dos valores dos atributos X/
e não de valores fixos em X.r.
Os atributos serão mutuamente fracamente diferencialmente independentes se todo subcon
junto próprio desses atributos forem fracamente diferencialmente independentes de seus subcon
juntos complementares. Sabemos que se os atributos forem mutuamente fracamente diferencial
mente independentes, podemos obter uma função-valor multiatributo da forma:

1 + À«(',) - llil
t l

+ .XÀ:«:(«.)l,

(4.52)

onde u{ é uma função-valor cardinal de atributo simples sobre Xi normalizada no intervalo
de 0 a 1, À{ são constantes de mudança de escala positivas e À é uma constante de mudança de
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escala adicional que quando assume valor 0 reduz a função-valor à forma aditivo
«(«) -

}l:
À:«:(':),
{-1

(4.53)

onde

4.6.3

Modelo Cardinal Aditivo

A condição que permitirá a obtenção de um modelo cardinal aditivo é a independência diferencial IDye051. O atributo Xi é diferencialmenteindependentede Xi se, para todo wi,ri c Xi
tal que (««{,úi)(z{,ú{) para algum úi C Xi, (.«{,úí)(zi,üi) «'* (.«i,ã)(zi,ã) para qualquer
fi c Xi. Ou seja, a independência preferencialentre duas alternativas multiatributo diferindo
apenas sobre um atributo não depende sobre valores comuns dos outros atributós. Novamente, os
atributos serão mutuamente diferencialmente independentes se todos os subconjuntos próprios
desses atributos forem diferencialmente independentes de seus subconjuntos complementares.
Para o caso com três ou mais atributos, atributos mutuamente diferencialmente independentes
são condição necessária (dentre outras) para garantir que se wz, yz € X*, então toz E:* 3/zse e
somente se:

Eí-l

Ài«:(,«:)

-

E{-l

À{«: (z: )

E
{-l

.Xi«:(Z/i) -

E
{-l

À{ «{ (,: )

(4.54)

e z E: Z/ se e somente se

>l: .x:«:(':) á-l

}:
À:«:(3/:)
{-l

(4.55)

onde ui é uma função-valorcardinal de atributo simples sobre Xi normalizadas no intervalo
de 0 a l e >1,{::i À{ = 1.

4.7

Conclusão

Conforme pudemos observar durante este capítulo, há muitas alternativas para problemas de
decisão. Não há um método que consiga lidar com todos os aspectos do problema, mas diversos
métodos que lidam com o problema sob diversos ângulos. Como a própria escolhade um método
é em si um problema de decisão, incluímos abaixo um diagrama, proposto por Hwang et.al.

IHY81], para facilitar essetrabalho.
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Prcfcíívcl otimizar à satisfazer a tarefa ?
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1
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Figura 4.3: Escolha de método para decisão multiatributo
A primeira questão indaga se apenas aceitamos a melhor resposta ou se aceitamos qualquer
resposta desde que satisfaça um nível mínimo para os atributos. No segundocaso, se houver
exigênciade nível mínimo para apenas um atributo, usamos o método dis#uzztáuo
de resfhções.
Se a exigência for para todos os atributos, usamos o método con#unfiuo de restrições.

A segunda questão trata da importância ou não de alternativas dominadas. Se alternativas
dominadas não forem importantes para o problema, poderão ser excluídas através da e/{minaçâo
por dominância.
A terceira questão é voltada para casos com mais de um tomador de decisão. Se nesses casos
houver conflito de preferências, indica-se um método de restrições (conjuntivo ou disjuntivo),
como alternativa para o tratamento do conflito.

A quarta questão indaga se a eficiênciaé determinada pelo melhor ou pior atributo. Se for
pelo melhor atributo, usa-se .A/azimaz e se for pelo pior, usa-se o .A/azimin.
A quinta questão indaga se estamos modelando o problema como um problema de seleção ou
como um problema de design (conforme explicado na introdução da Seção 4.2.

Finalmente as questões seis e sete tratarão sobre o tipo de escala para sua função-valor.

Capítulo 5

Trabalhos Futuros
Além de grande fonte de possíveis incorreções, a determinação de uma função-valor também
ê terreno fértil e (em alguns cmosi) pouco explorado de trabalho. A seguir citaremos possíveis
continuaçõespara o trabalho aqui realizado, observando que algumas das sugestõesaqui apresentadas são aplicáveis também à teoria da decisão, ultrapassando, portanto, as fronteiras dos
sistemas robóticas. Em seguida citaremos alguns temas que poderiam ser desenvolvidosnesse
trabalho.

+ Uma das etapas iniciais e das mais importantes para se determinar uma função-valoré
a determinação do conjunto de atributos. Se solicitarmos a um grupo de pessoas um
conjunto de atributos para um determinado problema, é provável que entre as respostas
haja poucas coincidências. Além de envolver subjetividade, essa tarefa também envolve
cuidadoso estudo e bom entendimento do problema em questão: (1) atributos redundantes
podem ser incluídos na função, pois de forma quase imperceptível, apresentavam-sedistintos
e necessários, quando na verdade eram "variações sobre um mesmo tema", (2) importantes
aspectos do problema podem ser deixados de lado, levando à determinação de uma função-

valor incompleta etc. Poucos autores tratam esse tema (Raiffa é um deles IKR761) e,
portanto, há uma avenida de pesquisa aqui.

e Para funções-valorque envolvam muitos atributos, e de grande complexidade, como no
caso de um robe que tome decisõessobre o mercado de renda variável, por exemplo, uma
alternativa é a mudança de paradigma. Ao invés de procurarmos por uma função valor que
descreva de forma ótima e completa a bolsa de valores (se é que isso é possível, dado o dinamismo da bolsa de valores), procurarmos por modelos de sucesso. Considere, por exemplo,
um algoritmo de aprendizado, em redes neurais, que seja suâcientementeexpressivo (que
consiga modelar problemas não linearmente separáveis2). Ao invés de tentarmos modelar
a bolsa de valores, podemos tentar modelar um investidor de sucesso, como por exemplo
' Sistemas

robóticos,

por exemplo.

'Técnicas como Perceptron multa-camada, Madaline (multa-Adaline) etc.

Trabalhos F\louros
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Warren BufTett3. Nesse caso abrimos mão do tratamento "função-valor ótima e completa"
para um tratamento que não é ótimo nem completo, mas muito satisfatório. Resta saber
se o problema em questão permite tal tratamento.
e

Sabemosque para que a alocaçãode tarefas em um sistema robótica seja viável, deve
ser possível comparar os robes entre si. Como foi visto anteriormente, essa comparação
pode ser feita através de valores gerados por uma função-valor, previamente formulada.
Vimos que uma suposta função-valorideal deve ser capaz de exprimir com exatidão as
habilidades relativas dos robes em relação a tarefa. Também pudemos ao longo desse
trabalho observar diversos problemas que dificultam, senão inviabilizam, a obtenção de
filnpÃna.lrnln..idnnie

Acreditamos funções-valor mais expressivas est de uma função-valor a aproxima de uma
suposta função-valor ideal. Também postulamos que

Na tentativa de obtermos funções-valormais próximas do ideal funções-valor
A inclusão de atributos baseados no plano do robe visa obter funções-valor mais expressivas
e que denotem aspectos dinâmicos do sistema. Nesta dissertação apresentei algumas idéias

iniciaissobre o tema, que devemser postas a prova através de experimentouenvolvendo
robes situados. Muitas modificações sobre minhas idéias, bem como, muitas outras (novas)
idéias são possíveis, dada a quase ausência de funções-valor que incluam atributos baseados
no plano, na pesquisa em sistemas robóticas. O sistema M+ IBA99, BA98, BA00b, BA00al.
é uma (bem-vinda) exceção. Logo, há outra avenida de pesquisa aqui.
A confirmação ou refutação (formal) de que funções-valor tornam-se mais expressivas com
a inclusãode atributos referentesaos planos dos robes.
Para que essa estimativa seja coerente, todos os robes devem ser "avaliados" sob uma mesma
métrica. Dois exemplos de Métricas encontradas em alocação de tarefas em sistemas robóticos são (1) .4 eslimatiua da aptidãodo robe para cada tarefa: vai desdeuma aptidão nata
(sua velocidade de locomoção, o custo para efetuar a locomoção, comunicação etc.) até seu
status corrente (a que distância encontra-se o robõ do alvo, se está ou não impossibilitado
de sair de uma sala etc.) e (2) O compàmenfo simples do plano gerado pelo robe. Esta

técnicapode ser encontradano sistemaM+ IBA99, BA98, BA00b, BA00al.

Com freqüência, em sistemas robóticos, aspectos inerentes aos robes são incorporados às
funções-valor, como por exemplo a velocidade e o custo de operação do robe. Muito mais
raros são os sistemas que incorporam aspectos referentes ao dinamismo do domínio, sejam
eles descritivos (por exemplo, a posição do robe) ou contingencíais (por exemplo, robe
funcionando com algum tipo de problema em algum subsistema). CONTINUA

SAcreditamos que Warren Bu#ett sqa um bom modelo, dado que é o segundo homem mais rico do mundo (em
1986 era o homem mais rico do mundo) condição obtida graças ao seu talento como investidor no mercado de

renda variáveldelongo prazo.

Capítulo 6

Conclusão
Esta dissertação teve como objetivos salientar a importância da função-valor para alocação em
sistemasrobóticos, bem como propor melhorias e alternativa a suas formulaçõesmais comuns.
Foi salientado que de nada adianta um algoritmo de alocução ótimo e de complexidade de tempo
e espaço polinomial, que rode sobre dados gerados por uma função-valor incorreta.
Em seguida foram evidenciados e ilustrados importantes aspectos causadores de incorreções
em funções-valor. Foram estudados aspectos pertinentes à teoria da medição, mais especificamente, aspectos relacionados a escalas, que podem causar distorções (1) sobre a agregação e

nnrmalivaf';r\
a+T';]\ll+na nlBmn fBBnn;A xrn]ap rq\ c.a}.PA A nPnnn..n ,]n nlnnnn A A /Q\ ,.IA =nl-õnnnó+n
wyuv r4o
\A\' uuJLAvuuvo llulllu lula\Íav' YC lvl l \A/ ovl/l t, v l/lvbçDov uç alv cl Íau ç \tz/ \JÇ xlluçlliiçba'

ção, ou seja, do significadodenotadopelo atributo propriamente dito. Também foram estudados
importantes aspectose modelosda teoria da decisão, tais como (1) a tarefa inicial e das mais
difíceise importantes de todo o processo--de se determinar um conjunto de atributos relevantes
que melhor expresse o problema em questão, (2) a determinação dos pesos dos atributos, ou seja,
do grau de importância relativa entre os atributos numa função-valore (3) métodos da decisão
multíatributo. Alguns dessesmétodos são indicados para casos específicos(variações do mesmo
problema) e outros são diferentes modos de se lidar com o mesmo problema.

6.1

Contribuições Originais

Um tema raramente discutido e aprofundado em sistemas robóticos é o da formulação de
funções-valor. A formulação de funções-valor está, geralmente, relacionada a alocação de tarefas
em sistemas robóticos. O presente trabalho teve como contribuição original discutir a formulação
de funções-valor para sistemas robóticos sob o ponto de vista da teoria da decisão e da teoria da
medição. Da teoria da decisão adoptamos observações sobre a determinação de um conjunto de
atributos relevante, para sistemas robóticos. Vários modelos da teoria da decisão também foram
apresentados e utilizados no contexto de um sistema robótico.

Da teoria da mediçãoressaltamosalgunsde seus importantesaspectosformais,tais como
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escalas, significância etc., relevantes tanto para a formulação da função-valor em um sistema
robótico, bem como para a alocução propriamente dita. Esse trabalho também contribui originalmente com a adaptação do problema do perseguidor-fugitivo para sua formulação alterada.
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