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Neste trabalho, discutimos os principais algoritmos da atualidade para a reso-

lução de problemas de Programação Não Linear Inteira Mista (PNLIM) convexos,

abrangendo algoritmos das classes de aproximação linear, branch-and-bound, híbri-

dos e heurísticas. Propomos ainda duas novas abordagens para PNLIM: uma aplica-

ção do algoritmo de particionamento local (local branching), proposto originalmente

para o caso linear, e uma nova metodologia híbrida que mistura os algoritmos de

aproximação externa e de branch-and-bound padrão. Finalmente, este trabalho tem

como último objetivo a apresentação de um novo pacote computacional aberto para

PNLIM, o solver Muriqui, que tem por missão agregar todo o conteúdo gerado por

este e por futuros estudos. Resultados computacionais sobre um conjunto padrão

de problemas de teste são fornecidos.
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In this work, we discuss the current main algorithms for solving convex Mixed

Integer NonLinear Programming problems (MINLP), covering algorithms from sev-

eral classes: linear approximation, branch-and-bound, hybrid and heuristics. We

propose further two new approaches for MINLP: a application of local branching

algorithm, originally proposed to linear case, and a new hybrid algorithm that mixes

outer approximation and standard branch-and-bound algorithms. Finally, this work

has like last objective the presentation of a new open computational package for

MINLP, called Muriqui solver, which has the mission of aggregating all contents

generated by that and future studies. Computational results on a standard set of

test problems are showed.
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Capítulo 1

Introdução

Problemas de Programação Não Linear Inteira Mista (PNLIM) são problemas de

otimização caracterizados pela presença de funções não lineares escritas a partir de

variáveis em domínios discretos e contínuos. O problema de PNLIM abordado neste

trabalho pode ser representado algebricamente da seguinte forma:

(P ) minimizarx,y f(x, y)

sujeito a: g(x, y) ≤ 0

x ∈ X, y ∈ Y ∩ Zny

(1.1)

onde X e Y são subconjuntos poliédricos de Rnx e Rny , respectivamente, e Y é

limitado. As funções f : X × Y → R e g : X × Y → Rm são convexas e duplamente

diferenciáveis e contínuas. A convexidade das funções f e g faz com que o problema

(1.1) seja dito convexo [1], embora a presença da variável inteira y torne (1.1) não

convexo a rigor. Neste trabalho, nos concentramos no estudo de algoritmos para

problemas de PNLIM convexos. Note então que (1.1) não incorpora restrições não

lineares de igualdade, porque, em geral, elas tornam o problema não convexo [2].

PNLIM tem sido objeto de extensa pesquisa por parte da comunidade acadêmica

nos últimos anos (para um apanhado geral, o leitor interessado pode consultar [2, 3])

e tem aparecido em diversos tipos de aplicações de engenharia e ciências aplicadas

como, por exemplo, cadeias de suprimentos [4], síntese de processos químicos [5],

prevenção de con�itos de aeronaves [6], projeto de camada de isolante térmico para

o Grande Colisor de Hádrons e recarga de núcleo de reatores nucleares [7].

Diversos algoritmos tem sido desenvolvidos para a abordagem do problema (1.1)

[5, 8�14]. De modo geral, estes algoritmos têm como critério de parada uma tolerân-

cia máxima para a diferença entre os limites primais (superiores) e duais (inferiores)

obtidos para o problema abordado. Limites primais são obtidos através de soluções

viáveis, ao passo que limites duais advém de limites inferiores para o valor da função

objetivo na solução ótima de (1.1). Estes limites inferiores geralmente são obtidos

1



a partir da resolução de algum tipo de relaxação do problema. Neste trabalho,

classi�camos os algoritmos existentes para a resolução de problemas de PNLIM nas

seguintes categorias:

• Algoritmos de aproximação linear;

• Algoritmos de branch-and-bound (rami�cação e poda);

• Algoritmos híbridos.

Os algoritmos de aproximação linear aproximam o problema de PNLIM

abordado por problemas de Programação Linear Inteira Mista (PLIM). Estas apro-

ximações lineares visam atirar proveito de todo o avanço obtido na área de PLIM nas

últimas décadas através do uso de poderosos softwares como GUROBI [15], CPLEX

[16] e XPRESS [17]. Dada a convexidade, estes problemas PLIM funcionam como

relaxações do problema original, fornecendo assim limites duais. Limites primais são

obtidos através de soluções viáveis para o problema de PNLIM que são encontradas

ao longo da execução destes algoritmos. Os algoritmos de branch-and-bound se

valem de extensões desta conhecida estratégia já amplamente utilizada com sucesso

para PLIM, onde sucessivas relaxações contínuas de subproblemas de (1.1) são re-

solvidas em um esquema de enumeração implícita. Finalmente, os algoritmos

híbridos misturam características das duas classes anteriores visando a aproveitar

suas vantagens e remediar suas de�ciências.

É importante mencionar que, a parte desses três tipos de algoritmos, um novo ca-

minho tem sido pesquisado para a abordagem de problemas de PNLIM nos últimos

anos, que consiste na reformulação do problema (1.1) como um problema de progra-

mação disjuntiva, onde variáveis lógicas são incorporadas para decidir se conjuntos

de restrições devem ser satisfeitos ou não. Este tipo de abordagem de PNLIM por

meio de algoritmos de programação disjuntiva foge ao escopo deste trabalho, mas o

leitor interessado pode consultar os recentes estudos [2, 18�21].

Esse trabalho tem por objetivo apresentar um estudo sobre as abordagens de

PNLIM convexa mais populares. Buscamos, dessa forma, ajudar a preencher uma

lacuna presente na literatura cientí�ca por estudos que comparem as diversas abor-

dagens existentes de forma absolutamente imparcial sobre um conjunto abrangente

de instâncias de teste, tomado de modo a tentar não privilegiar nenhuma meto-

dologia em especial. Entendemos que a imparcialidade deste estudo exige imple-

mentações próprias das abordagens consideradas, que foram feitas sobre a mesma

plataforma computacional utilizando as mesmas rotinas base. Propomos ainda um

novo algoritmo híbrido e uma adaptação para PNLIM do algoritmo de particiona-

mento local (local branching), originalmente proposto para PLIM em [22], de forma

integrada com o algoritmo de aproximação linear denominado aproximação externa

2



(outer approximation) [5]. Por último, e não menos importante, este trabalho tem

ainda como missão apresentar à comunidade um novo pacote computacional aberto,

denominado Muriqui, que é inicialmente composto pelas implementações geradas

neste estudo. Esperamos, dessa maneira, potencializar a utilidade desta pesquisa

oferecendo uma nova ferramenta computacional que poderá contribuir para o tra-

balho de outros pesquisadores da área e novas aplicações.

Este texto está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta os algo-

ritmos de aproximação linear. O Capítulo 3 discute sobre algoritmos de branch-

and-bound. O Capítulo 4 tem como tema os métodos híbridos. Heurísticas primais

são abordadas no Capítulo 5. Nossas singelas contribuições, que se constituem em

uma adaptação do algoritmo de particionamento local e um novo método híbrido

são propostos no Capítulo 6. O Capítulo 7 muda o foco deste texto dos algoritmos

de PNLIM para os aspectos do novo pacote computacional gerado por este estudo.

Finalmente, conclusões são apresentadas no capítulo 8.
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Capítulo 2

Algoritmos de Aproximação Linear

Neste capítulo, apresentamos os algoritmos de aproximação linear para Programação

Não Linear Inteira Mista (PNLIM). Lembramos ao leitor que trabalhamos sobre o

problema:
(P ) minimizarx,y f(x, y)

sujeito a: g(x, y) ≤ 0

x ∈ X, y ∈ Y ∩ Zny

(2.1)

onde X e Y são subconjuntos poliédricos de Rnx e Rny , respectivamente, e Y é

limitado. As funções f : X × Y → R e g : X × Y → Rm são convexas e duplamente

diferenciáveis e contínuas. Denotamos o problema (2.1) por P , e sua relaxação con-

tínua, o problema de Programação Não Linear (PNL) gerado de P pela eliminação

das restrições de integralidade, de P̃ .

A ideia central dos algoritmos desta classe consiste em aproximar o pro-

blema de PNLIM abordado em um problema de Programação Linear Inteira Mista

(PLIM), usualmente denominado problema mestre. Este problema mestre é cons-

truído a partir de linearizações das funções de P sobre um conjunto de pontos

T = {(x1, y1), . . . , (xk, yk)}. Usualmente, novos pontos são adicionados ao conjunto
T a medida que estes algoritmos progridem, tendendo assim a gerar aproximações

de P cada vez melhores. A convexidade das funções de P tem um papel fundamen-

tal neste tipo de metodologia: graças à ela, o problema mestre se constitui em uma

relaxação do problema de PNLIM original, o que gera limites inferiores válidos para

o mesmo (para o caso de minimização).

O principal atrativo destes métodos consiste no fato de que ao resolverem o

problema mestre por meio de avançados pacotes computacionais de PLIM como

GUROBI [15], CPLEX [16] ou XPRESS [17], eles se valem diretamente de toda

a maturidade obtida nessa área tão extensamente pesquisada. Ademais, estes mé-

todos apresentam uma relativa facilidade em sua compreensão e implementação.

Temos observado ainda em nossa humilde experiência que, frequentemente, mesmo

4



nos casos onde o conjunto T possui um único ponto de linearização, os problemas

mestres gerados oferecem limites inferiores mais fortes que a relaxação contínua de

P . De maneira geral, em problemas onde o grau de não linearidade é baixo, estes

algoritmos trazem a expectativa de bom desempenho, uma vez que os problemas

mestres gerados rapidamente forneceriam uma aproximação adequada do problema

de PNLIM original. Entretanto, em diversos casos práticos essa tendência pode não

se con�rmar. Como principal desvantagem, temos o fato de que resolver repeti-

damente problemas PLIM pode exigir demasiado esforço computacional em alguns

casos, mesmo para os softwares mais avançados disponíveis. Esta característica des-

favorável pode se tornar bastante crítica quando for necessário um número elevado

de iterações para a convergência do algoritmo, especialmente pelo fato de, a cada

iteração, o número de restrições do problema mestre aumentar.

Na Seção 2.1 apresentamos o algoritmo de Aproximação Externa. Na Seção 2.2,

introduzimos o algoritmo de Decomposição de Benders Generalizada, ao passo que

a Seção 2.3 é dedicada ao algoritmo de Plano de Corte Estendido. Finalmente,

resultados computacionais são mostrados na Seção 2.4.

2.1 Algoritmo de Aproximação Externa

Originalmente proposto em 1986 por Duran e Grossmann em [5] e aperfeiçoado por

Fletcher e Ley�er em [23], o algoritmo de Aproximação Externa (AE) alterna, a cada

iteração, entre a resolução de um problema de PLIM (problema mestre) e um ou dois

problemas de PNL. Para facilitar o entendimento do problema mestre, observamos

que se pode reformular o problema P em um problema com função objetivo linear

através da introdução de uma variável auxiliar α:

(P̄ ) minimizarα,x,y α

sujeito a: f(x, y) ≤ α

g(x, y) ≤ 0

x ∈ X, y ∈ Y ∩ Zny

(2.2)

Uma vez que as restrições de (2.2) são convexas, ao linearizarmos as mesmas por

meio da série de Taylor sobre um sobre um dado ponto qualquer (x̄, ȳ) ∈ X × Y ,
obtemos as seguintes desigualdades válidas para (2.2) e P :

∇f(x̄, ȳ)T

(
x− x̄
y − ȳ

)
+ f(x̄, ȳ) ≤ α (2.3)

∇g(x̄, ȳ)T

(
x− x̄
y − ȳ

)
+ g(x̄, ȳ) ≤ 0 (2.4)
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Note que o ponto (x̄, ȳ) não necessariamente satisfaz as desigualdades de P ou mesmo

suas restrições de integralidade.

Assim, obtemos o problema mestre a partir de um conjunto T =

{(x1, y1), . . . , (xk, yk)} com k pontos de linearização que se constitui em uma re-

laxação do problema original P :(
PAE(T )

)
minα,x,y α

sujeito a: ∇f(xk, yk)T

(
x− xk

y − yk

)
+ f(xk, yk) ≤ α, ∀(xk, yk) ∈ T

∇g(xk, yk)T

(
x− xk

y − yk

)
+ g(xk, yk) ≤ 0, ∀(xk, yk) ∈ T

x ∈ X, y ∈ Y ∩ Zny

(2.5)

Ressaltamos que o problema (2.5) é um problema PLIM e o valor da função objetivo

em sua solução ótima fornece um limite inferior para P . Tomando a solução ótima

de (2.5) como (α̂, x̂, ŷ), temos ainda que se α̂ = f(x̂, ŷ) e (x̂, ŷ) for viável para o

problema de PNLIM original P , esta solução também será ótima para este problema,

pois temos um limite superior igual a um limite inferior. Note ainda que, dada

uma linearização construída no ponto (xk, yk) ∈ T , temos que, em (xk, yk) essa

linearização aproxima de forma exata a função que está sendo aproximada.

Conforme a Figura 2.1 sugere, a medida que novos pontos de linearização são adi-

cionados ao conjunto T , melhoram-se as aproximações das funções originais. Note

ainda que, devido a convexidade, a aproximação se dá de modo "exterior" ao pro-

blema (2.2), pois a região viável de (2.2) está contida na região viável do problema

mestre. Temos então que, o algoritmo de Aproximação Externa, assim como os

demais algoritmos de aproximação linear, vai acrescentando pontos (xk, yk) a T ao

longo de suas iterações de modo a fortalecer a relaxação dada pelo problema mestre

e a cortar a solução ótima do último problema mestre resolvido, caso essa solução

ótima não seja viável para o problema de PNLIM original (2.1).

Figura 2.1: Linearização de uma função convexa em um (i), dois (ii) e três (iii)
pontos.

O algoritmo de aproximação externa é mostrado como Algoritmo 2.1. A cada
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iteração, o algoritmo AE resolve o problema mestre (2.5) construído a partir do

conjunto corrente de pontos de linearização T , obtendo assim uma solução (α̂, x̂, ŷ).

Em seguida, o algoritmo resolve o seguinte problema PNL contínuo obtido ao se

�xar a variável inteira y de P no valor ŷ:

(Pŷ) minimizarx f(x, ŷ)

sujeito a: g(x, ŷ) ≤ 0

x ∈ X
(2.6)

Se o problema Pŷ for viável, seja x̃ uma de suas soluções ótimas. Então, temos que

(x̃, ŷ) é uma solução viável para P , e, consequentemente, o valor f(x̃, ŷ) é um limite

superior válido para esse problema. Nesse caso, o ponto (x̃, ŷ) é adicionado a T . Se

o problema Pŷ for inviável, o algoritmo resolve o seguinte problema de viabilidade

PNL construído a partir de Pŷ:

(P V
ŷ ) minimizaru,x

∑m
i=1 ui

sujeito a: g(x, ŷ) ≤ u

u ≥ 0,

x ∈ X, u ∈ Rm

(2.7)

Seja (ǔ, x̌) uma solução ótima de P V
ŷ no contexto descrito. Então, o ponto (x̌, ŷ) é

adicionado ao conjunto T . Após a atualização de T , com a inclusão de (x̃, ŷ) se o

problema Pŷ for viável, ou com a inclusão de (x̌, ŷ) caso contrário, o algoritmo inicia

uma nova iteração, tendo como critério de parada uma tolerância máxima para a

diferença entre o melhores limites inferior e superior obtidos. Conforme demonstrado

em [1], assumindo que as condições de KKT são satisfeitas nas soluções de Pŷ e P V
ŷ ,

essa estratégia de atualização do conjunto T faz com que, a cada iteração, a solução

ótima do problema mestre seja cortada pelas novas linearizações se a mesma não

for solução viável para P . Caso essa solução ótima do problema mestre seja viável

não ótima para P , ela deixará de ser solução ótima do problema mestre com a

nova linearização da função objetivo f . Assim, foi demonstrado que essa estratégia

garante que uma determinada solução ŷk para a variável inteira não seja visitada

mais que uma vez pelo algoritmo, exceto se a mesma for solução ótima de P (nesse

caso a solução poderia ser visitada no máximo duas vezes). Como o número de

soluções inteiras é �nito por hipótese, o algoritmo encontra a solução ótima de P

em um número �nito de iterações.

Note que, uma vez que a cada iteração um novo ponto é incluído em T , a resolução

dos problemas mestre ao longo das iterações fornece uma sequência não decrescente

de limites inferiores. Assim, o melhor limite inferior é sempre o obtido na resolução

do problema mestre mais recente.
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Entrada: P : Problema de PNLIM (2.1) abordado, T0: conjunto inicial de pontos de
linearização (possivelmente vazio), ε: tolerância de convergência

Saída: (x∗, y∗): solução ótima de P (se existir)
1 zU = +∞ ;

2 zL = −∞ ;

3 Seja (x0, y0) uma solução ótima de P̃ (relaxação contínua de P ) ;
4 T = T0 ∪ {(x0, y0)} ;
5 k = 1 ;

6 Seja PAE(T ) o problema mestre (2.5) construído a partir de P sobre os pontos em T ;
7 Seja Pŷ o problema PNL (2.6) obtido ao �xar a variável y de P em ŷ ;

8 Seja PV
ŷ o problema PNL de viabilidade (2.7) obtido a partir de Pŷ ;

9 enquanto zU − zL > ε e PAE(T ) é viável faça
10 Seja (α̂, x̂, ŷ) uma solução ótima de PAE(T ) ;

11 zL = α̂ ;

12 yk = ŷ ;
13 se Pŷ é viável então
14 Seja xk uma solução ótima de Pŷ ;

15 se f(xk, yk) < zU então
16 zU = f(xk, yk) ;

17 (x∗, y∗) = (xk, yk) ;

18 senão
19 Seja xk uma solução ótima de PV

ŷ ;

20 T = T ∪ (xk, yk) ;
21 k = k + 1 ;

Algoritmo 2.1: algoritmo de aproximação externa.

Alternativamente a resolver o problema de viabilidade P V
ŷ , no caso em que todas

as variáveis inteiras do problema de PNLIM forem binárias, pode-se adicionar o

seguinte corte binário no problema mestre quando (Pŷ) for inviável [5]:∑
j∈Bk

yj −
∑
j∈Nk

yj ≤ |Bk| − 1 (2.8)

onde Bk = {j| ykj = 1}, Nk = {j| ykj = 0} e yk é a parte inteira (binária) da solução
do problema mestre. Note que cada restrição (2.8) adicionada corta apenas a solução

inteira yk sobre a qual foi construída. De fato, pode-se também adicionar este corte

mesmo quando (Pŷ) for viável. Entretanto, ao incluir este corte no problema mestre

quando existem soluções viáveis para o problema de PNLIM tendo valor yk para

parte inteira, o problema mestre deixa de ser, a rigor, uma relaxação (e também

uma aproximação externa) do problema de PNLIM original. Todavia, o algoritmo

terminará sua execução sem qualquer prejuízo assim que zL ≥ zU .
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2.2 Algoritmo de Decomposição de Benders Gene-

ralizada

Proposto por Geo�rion no ano de 1972 em [8] como uma generalização do método

de Decomposição de Benders [24, 25], o algoritmo de Decomposição de Benders Ge-

neralizada (DBG), quando aplicado especi�camente para PNLIM, também alterna

entre resoluções de um problema mestre PLIM e um ou dois problemas PNL, as-

sim como o algoritmo de aproximação externa. A principal diferença entre os dois

consiste no modo como o problema mestre é construído. Conforme o método de

decomposição de Benders, esta versão generalizada tem como �loso�a chave a ideia

de divisão e conquista sobre o conjunto de variáveis. Partindo do princípio de que

as variáveis inteiras em y são complicadoras para o problema P , isto é, as mesmas

tornam o problema mais complexo, o algoritmo caminha focando a atualização dos

valores correntes de x e y de forma separada, porém interdependente. A atualização

de y é feita com a resolução do problema mestre, ao passo que a atualização de x é

feita com uma solução ótima de Pŷ, se este for viável, ou a partir da solução ótima

de P V
ŷ , caso contrário.

Sejam xk e yk os valores de x e de y na iteração k. De�nimos então os conjuntos

KV e KI :

KV = {k | Pyk é viável} (2.9)

KI = {k | Pyk é inviável} (2.10)

Na de�nição de seu problema mestre, o algoritmo utiliza, para cada índice k ∈
KV , o corte lagrangeano projetado no espaço da variável y:

α ≥ ∇yf(xk, yk)T (y − yk) + f(xk, yk)

+(λk)T (∇yg(xk, yk)T (y − yk) + g(xk, yk))
(2.11)

Note que a expressão acima, onde aparecem os multiplicadores de Lagrange (não-

negativos) λk da solução ótima de Pyk , é uma combinação linear das restrições do

problema mestre (2.5) do algoritmo de Aproximação Externa, com x �xo em xk.

Para os índices k ∈ KI , o algoritmo utiliza o seguinte corte de viabilidade projetado

em y:

0 ≥ (µk)T
(
∇yg(xk, yk)T (y − yk) + g(xk, yk)

)
(2.12)

Onde µk são os multiplicadores de Lagrange (não-negativos) da solução de P V
yk
. Note

que (2.12) corta yk se k ∈ KI .

Dessa maneira, podemos formular o problema mestre do algoritmo de decompo-
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sição generalizada de Benders como:

(PDBG) minimizarα,y α

sujeito a: α ≥ ∇yf(xk, yk)T (y − yk) + f(xk, yk)

+(λk)T (∇yg(xk, yk)T (y − yk) + g(xk, yk)), ∀k ∈ KV

0 ≥ (µk)T (∇yg(xk, yk)T (y − yk) + g(xk, yk)), ∀k ∈ KI

y ∈ Y ∩ Zny

(2.13)

Entrada: P : Problema de PNLIM (2.1) abordado, ε: tolerância de convergência
Saída: (x∗, y∗): solução ótima de P (se existir)

1 zU = +∞ ;

2 zL = −∞ ;
3 KV = ∅ ;
4 KI = ∅ ;
5 Escolha y0 ∈ Y ;
6 se Py0 é viável então
7 Seja x0 uma solução ótima de Py0 ;
8 KV = {0} ;
9 zU = f(x0, y0) ;
10 (x∗, y∗) = (x0, y0) ;

11 senão
12 Seja x0 uma solução ótima de PF

y0 ;

13 KI = {0};
14 k = 0;

15 Seja PDBG o problema mestre (2.13) construído a partir de P sobre os pontos (xi, yi),
i = 0, . . . , k;

16 enquanto zU − zL > ε e PDBG é viável faça
17 k = k + 1 ;

18 Seja (αk, yk) uma solução ótima de PDBG ;

19 zL = αk ;
20 se Pyk é viável então
21 Seja xk uma solução ótima de Pyk e λk seus respectivos multiplicadores de

Lagrange ;
22 KV = KV ∪ {k} ;
23 se f(xk, yk) < zU então
24 zU = f(xk, yk) ;

25 (x∗, y∗) = (xk, yk) ;

26 senão
27 Seja xk uma solução ótima de PF

yk e µk seus respectivos multiplicadores de

Lagrange ;
28 KI = KI ∪ {k};

Algoritmo 2.2: algoritmo de decomposição de Benders generalizada.

O Algoritmo 2.2 mostra o algoritmo de decomposição de Benders generalizada.

Conforme provado em [26], uma solução yk obtida na resolução do problema mestre

difere de todas as obtidas nas iterações anteriores, o que garante a convergência do

algoritmo uma vez que o número de soluções inteiras é �nito. Note que o número

total de variáveis do problema mestre deste algoritmo é menor do que o do problema
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mestre do algoritmo de Aproximação Externa, o que tende a tornar sua resolução um

pouco mais rápida. Entretanto, podemos encontrar em [5] uma demonstração de que

o limite inferior dado pelo problema mestre do algoritmo de aproximação externa

é maior ou igual que o dado pelo problema mestre do algoritmo de decomposição

de Benders generalizada sobre os mesmos pontos de linearização, o que tende a

fazer com que este último método precise de mais iterações para convergir. Por

essa razão, o algoritmo de aproximação externa tem sido preferido em relação a

este. Por último, observamos que o Algoritmo 2.2 pode ser adaptado para também

receber como entrada um possível conjunto inicial de pontos a ser utilizado para as

linearizações, conforme �zemos no Algoritmo 2.1.

2.3 Algoritmo de Plano de Corte Estendido

O algoritmo de Plano de Corte Estendido (PCE) foi proposto em 1995 por Wester-

lund e Pettersson em [12] como uma extensão do método de plano de corte de Kelley

para PNL convexa [27]. Este algoritmo tem como peculiaridade a resolução apenas

do problema mestre PLIM ao longo de suas iterações, isto é, o algoritmo não faz

uso de nenhum procedimento de PNL, o que, a princípio, constitui uma vantagem

relevante, uma vez que, em alguns casos, resolver problemas PNL pode ser bastante

difícil e os pacotes disponíveis para este �m podem apresentar falhas no processo

de convergência para uma solução ótima ou para atestar inviabilidade. Resolvendo

apenas o problema mestre, o algoritmo de PCE é apenas dependente de um proce-

dimento de resolução de PLIM, que é uma área já amplamente desenvolvida e que

dispõe de pacotes computacionais bastante maduros. As principais críticas a este

algoritmo se baseiam no fato de que, como um típico algoritmo de plano de corte,

sua convergência pode não ser �nita e demasiadamente lenta, apresentando ainda

uma di�culdade notável em alguns casos para a obtenção da solução desejada com

precisão considerável. Por essa razão, em muitos casos, algoritmos desse tipo são

usados com precisão de viabilidade baixa.

O algoritmo de PCE também possui grande semelhança com o algoritmo de

aproximação externa. As principais diferenças consistem no fato de PCE não resolver

os problemas PNL contínuos Pŷ e P V
ŷ e, por isso, o conjunto de pontos sobre as quais

as linearizações do problema mestre (2.5) são montadas é diferente. O algoritmo

PCE parte do seguinte problema de PNLIM:

minimizarx,y cTx+ dTy

sujeito a: g(x, y) ≤ 0

x ∈ X, y ∈ Y ∩ Zny

(2.14)

Note que ao se trabalhar com uma função objetivo linear, não há perda de
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generalidade em relação ao problema P , pois conforme feito na formulação de (2.2),

é possível acrescentar uma nova variável contínua e uma nova restrição ao problema

(2.1) para se obter uma função objetivo desse tipo. Assim, o problema mestre é

formulado sem linearizações para a função objetivo:

minimizarx,y cTx+ dTy

sujeito a: ∇g(xk, yk)T

(
x− xk

y − yk

)
+ g(xk, yk) ≤ 0, ∀(xk, yk) ∈ T

x ∈ X, y ∈ Y ∩ Zny

(2.15)

Ressaltamos novamente que, nos respectivos pontos sobre os quais foram cons-

truídas, as linearizações utilizadas acima fornecem o mesmo valor que as respec-

tivas funções originais, isto é, dada uma função h(x) e sua aproximação linear

h̃(x) = ∇h(x̃)T (x − x̃) + h(x̃), temos que h(x̃) = h̃(x̃). Desse modo, ao lineari-

zarmos as restrições g(x, y) ≤ 0 sobre um ponto (x̄, ȳ) inviável, estamos cortando

(x̄, ȳ) do problema mestre. Assim, a ideia do algoritmo PCE é, resolver o problema

mestre (2.15) e avaliar sua solução ótima (x̂, ŷ) obtida. Se a mesma não for viável

para o problema de PNLIM (2.14), acrescentam-se linearizações sobre ela e resolve-

se novamente o problema mestre (2.15), até se obter uma solução ótima para (2.15)

que seja viável para (2.14) segundo a tolerância adotada. Note que essa solução tam-

bém será ótima para o problema de PNLIM (2.14), visto que as funções objetivo são

iguais e a região viável do problema mestre contém a região viável do problema de

PNLIM. Como solução inicial, pode-se utilizar qualquer solução (x0, y0) ∈ X × Y .
Embora tenhamos apresentado o problema mestre com linearizações sobre todas

as restrições, é importante mencionar que os autores apresentaram o algoritmo em

[12] com novas linearizações apenas sobre a restrição mais violada em cada solução

obtida. Isto levanta uma discussão oportuna, pois ao se linearizar todas as restrições

de (2.14) fortalecemos a relaxação dada pelo problema mestre, o que pode levar

a convergência com um número menor de iterações. Entretanto, esta estratégia

aumenta as dimensões do problema mestre, o que pode, em alguns casos, estender

consideravelmente o tempo necessário para a sua resolução em cada iteração. Note

ainda que, nesse algoritmo, não existe a garantia de que um determinado valor para

a variável inteira y não se repita ao longo de sua execução. De fato, segundo [2],

uma vez que as variáveis contínuas e inteiras estão convergindo simultaneamente, o

algoritmo PCE pode demandar um número grande de iterações. Todavia, o método

PCE tem a importância de demonstrar que na aplicação prática do método de

aproximação externa, se ocorrer algum tipo de falha na resolução de algum problema

PNL, ainda é possível continuar a execução do algoritmo linearizando as funções

sobre a própria solução do seu problema mestre, conforme faz o algoritmo PCE.
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2.4 Resultados computacionais

A seguir, apresentamos resultados computacionais gerados pela aplicação de uma

implementação própria dos algoritmos de Aproximação Externa (AE) e Plano de

Corte Estendido (PCE) sobre um conjunto de instâncias de teste. O algoritmo de

Decomposição de Benders Generalizada não foi implementado devido a demonstra-

ção de [5] de que seus limites inferiores são dominados pelos respectivos limites de

AE. O conjunto de instâncias de teste é composto de 152 problemas de PNLIM

convexos disponíveis em [28]. Informações adicionais sobre esses problemas podem

ser conferidas no Apêndice A. As implementações foram feitas na linguagem C++,

compiladas com o compilador G++ do pacote GCC versão 4.4.3 e rodaram em um

computador com 4 processadores 64 bits Intel Xeon X5472 de frequência de 3,0

GHz e cache de 6 MB, 16 GB de memória RAM e utilizando o sistema operacional

Ubuntu Linux 10.04.2 LTS cuja versão do kernel é 2.6.32-31-generic. Para a resolu-

ção dos problemas PLIM, foi utilizado o pacote Gurobi 4.6.1 [15] e para a resolução

dos problemas PNL, foi utilizado o pacote Ipopt 3.10 [29]. Quando o pacote PNL

apresentou falha de convergência, o problema PNL em questão foi considerado in-

viável. Os algoritmos foram con�gurados para rodar em modo thread única, isto é,

utilizando apenas um dos processadores disponíveis na máquina, e para rodar com

um tempo máximo de execução de quatro horas em cada instância teste. O número

máximo de iterações foi ajustado em 100 para AE e em 10000 para PCE. Em ambos

os algoritmos, todas as restrições não-lineares são linearizadas em cada ponto de

linearização para a construção dos problemas mestre.

A Tabela 2.1 traz os resultados computacionais. Na primeira coluna desta tabela,

temos a numeração das instâncias, seguido de seu respectivo nome e das colunas re-

ferentes aos resultados de cada algoritmo. Para cada algoritmo, temos o código de

retorno oferecido pela sua aplicação (Cod), o valor da função objetivo na solução

obtida (Solução) e o tempo computacional em segundos utilizado (Tempo). Quando

o algoritmo em questão é capaz de convergir para uma solução ótima, o código de

retorno gerado pelo mesmo é zero (sucesso). Caso contrário, um código de erro

diferente de zero é gerado. Nestes casos, a coluna Solução traz o valor da solução

(função objetivo) na melhor solução viável encontrada ou �-� quando nenhuma solu-

ção viável foi obtida nas condições dadas. Os códigos de erro mais comuns são -107

(tempo máximo de execução alcançado) e -108 (máximo de iterações alcançado).

O Apêndice B traz uma tabela com todos os códigos de retorno utilizados neste

trabalho. Eventuais diferenças nas colunas Solução quando ambos os algoritmos ob-

tém sucesso são explicadas pelas tolerâncias de convergência adotadas pelos pacotes

computacionais utilizados.

Conforme pode ser observado, o algoritmo AE foi capaz de atestar a solução
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Tabela 2.1: Resultados computacionais de aproximação externa
e plano de corte estendido.

Instância Aproximação Externa Plano de Corte Estendido

Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo

1 BatchS101006M 0 769.440,40 4,40 0 769.440,42 36,05

2 BatchS121208M 0 1.241.125,47 3,64 0 1.241.125,51 42,20

3 BatchS151208M 0 1.543.472,33 8,68 0 1.543.485,11 2.129,50

4 BatchS201210M 0 2.295.348,74 118,74 0 2.295.348,85 198,49

5 CLay0203H -108 - 26,31 -108 - 21,42

6 CLay0203M 0 41.573,26 0,50 0 41.572,90 0,65

7 CLay0204H 0 6.545,00 1,25 0 6.545,00 21,82

8 CLay0204M 0 6.545,00 0,32 0 6.545,00 10,55

9 CLay0205H 0 8.092,50 44,77 0 8.092,50 77,47

10 CLay0205M 0 8.092,50 11,25 0 8.092,50 27,09

11 CLay0303H -108 28.351,45 21,24 0 26.669,13 0,97

12 CLay0303M 0 26.669,11 0,65 0 26.669,11 1,56

13 CLay0304H -108 58.760,94 40,71 0 40.262,25 9,65

14 CLay0304M 0 40.262,39 5,07 0 40.262,39 10,45

15 CLay0305H -108 - 322,87 0 8.092,50 81,97

16 CLay0305M 0 8.092,50 12,75 0 8.092,50 78,05

17 FLay02H 0 37,95 0,04 0 37,95 0,11

18 FLay02M 0 37,95 0,03 -108 - 1,73

19 FLay03H 0 48,99 0,43 -108 - 5,31

20 FLay03M 0 48,99 0,14 0 48,99 0,36

21 FLay04H 0 54,41 23,45 0 54,42 30,69

22 FLay04M 0 54,41 7,03 -108 - 12,56

23 FLay05H 0 64,50 2.088,42 -108 - 2.764,58

24 FLay05M 0 64,50 388,32 0 64,50 423,13

25 FLay06H -107 66,93 18.661,90 -107 - 14.597,12

26 FLay06M -107 66,93 16.494,97 -107 - 14.476,09

27 fo7_2 0 17,75 51,19 0 17,75 113,74

28 fo7 0 20,73 168,07 0 20,73 152,10

29 fo8 0 22,38 559,89 0 22,38 757,21

30 fo9 0 23,46 17.045,35 0 23,46 12.522,59

31 o7_2 0 116,95 5.647,73 0 116,95 11.600,96

32 o7 0 131,65 12.250,10 -107 - 16.554,46

33 RSyn0805H 0 -7.174,22 22,45 -108 - 4.881,40

34 RSyn0805M 0 -1.296,12 1,04 -108 - 76,75

35 RSyn0805M02H 0 -2.238,40 1,15 -108 - 140,34

36 RSyn0805M02M 0 -2.238,40 85,24 0 -2.238,06 1.894,62

37 RSyn0805M03H 0 -3.068,93 0,94 -108 - 185,63

38 RSyn0805M03M 0 -3.068,93 60,34 -108 - 5.096,56

39 RSyn0805M04H 0 -7.174,22 1,40 -108 - 184,97

40 RSyn0805M04M 0 -7.174,22 22,43 -108 - 4.943,78

41 RSyn0810H 0 -6.581,93 233,08 -108 - 9.065,51

42 RSyn0810M 0 -1.721,45 0,87 0 -1.721,45 0,99

43 RSyn0810M02H 0 -1.741,39 1,11 -108 - 253,19

44 RSyn0810M02M 0 -1.741,39 53,38 -108 - 3.739,20

45 RSyn0810M03H 0 -2.722,45 2,12 -108 - 728,75

46 RSyn0810M03M 0 -2.722,45 319,58 0 -2.722,45 551,54

47 RSyn0810M04H 0 -6.581,94 1,72 -108 - 834,12

48 RSyn0810M04M 0 -6.581,93 232,26 -108 - 9.322,46

49 RSyn0815H 0 -3.410,85 729,34 -108 - 13.390,40

50 RSyn0815M 0 -1.269,93 0,43 -108 - 76,19

51 RSyn0815M02H 0 -1.774,40 0,76 -108 - 149,61

52 RSyn0815M02M 0 -1.774,40 26,44 0 -1.774,40 164,61

53 RSyn0815M03H 0 -2.827,93 2,80 -108 - 353,58

Continua na próxima página
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Tabela 2.1: Resultados computacionais de aproximação externa
e plano de corte estendido (continuação da página anterior).

Instância Aproximação Externa Plano de Corte Estendido

Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo

54 RSyn0815M03M 0 -2.827,92 240,59 -108 - 4.837,92

55 RSyn0815M04H 0 -3.410,85 1,77 -108 - 370,38

56 RSyn0815M04M 0 -3.410,85 731,20 -108 - 13.688,43

57 RSyn0820H 0 -2.450,77 829,44 -107 - 14.421,95

58 RSyn0820M 0 -1.150,30 0,66 -108 - 312,35

59 RSyn0820M02H 0 -1.092,09 1,10 0 -1.092,09 152,61

60 RSyn0820M02M 0 -1.092,09 74,67 -108 - 2.897,02

61 RSyn0820M03H 0 -2.028,81 1,98 -108 - 711,68

62 RSyn0820M03M 0 -2.028,81 272,06 0 -2.028,81 762,69

63 RSyn0820M04H 0 -2.450,77 2,52 -108 - 646,99

64 RSyn0820M04M 0 -2.450,77 828,86 -107 - 14.408,92

65 RSyn0830H -107 -2.529,07 14.648,33 -107 - 14.413,96

66 RSyn0830M 0 -510,07 1,98 0 -510,07 19,55

67 RSyn0830M02H 0 -730,51 1,46 -108 - 547,21

68 RSyn0830M02M 0 -730,51 252,84 -108 - 8.623,78

69 RSyn0830M03H 0 -1.543,06 1,91 -108 - 1.177,46

70 RSyn0830M03M 0 -1.543,06 990,10 -107 - 14.445,38

71 RSyn0830M04H 0 -2.529,07 5,22 -108 - 3.667,01

72 RSyn0830M04M -107 -2.529,07 14.673,29 -107 - 14.621,33

73 RSyn0840H -107 -2.538,28 14.427,36 -107 - 14.554,66

74 RSyn0840M 0 -325,55 1,16 -108 - 258,31

75 RSyn0840M02H 0 -734,98 1,29 -108 - 698,96

76 RSyn0840M02M 0 -734,98 72,10 0 -734,98 1.486,36

77 RSyn0840M03H 0 -2.742,65 2,75 -108 - 1.538,75

78 RSyn0840M03M 0 -2.742,65 214,76 -108 - 9.662,97

79 RSyn0840M04H 0 -2.564,50 4,05 -108 - 3.840,10

80 RSyn0840M04M -107 -2.538,28 14.417,53 -107 - 14.510,39

81 SLay04H 0 9.859,66 0,43 0 9.859,85 6,61

82 SLay04M 0 9.859,66 0,12 0 9.859,88 2,04

83 SLay05H 0 22.664,68 0,77 0 22.665,50 19,50

84 SLay05M 0 22.664,68 0,24 0 22.665,24 6,11

85 SLay06H 0 32.757,02 4,25 0 32.757,42 94,55

86 SLay06M 0 32.757,02 0,83 0 32.759,16 14,80

87 SLay07H 0 64.748,83 14,77 0 64.756,40 419,04

88 SLay07M 0 64.748,82 5,70 0 64.752,14 56,64

89 SLay08H 0 84.960,21 89,51 0 84.963,61 2.941,96

90 SLay08M 0 84.960,21 19,80 0 84.961,65 319,88

91 SLay09H -107 107.805,75 14.767,91 -107 107.819,09 14.993,45

92 SLay09M 0 107.805,75 114,01 0 107.811,85 2.739,19

93 SLay10H -107 129.965,05 14.490,31 -107 726.508,77 19.992,00

94 SLay10M -107 129.761,14 17.829,20 -107 131.051,64 14.661,50

95 Syn05H 0 -837,73 0,04 0 -837,73 0,02

96 Syn05M 0 -837,73 0,03 0 -837,73 0,02

97 Syn05M02H 0 -3.032,74 0,05 -108 - 4,95

98 Syn05M02M 0 -3.032,74 0,04 -108 - 4,66

99 Syn05M03H 0 -4.027,37 0,06 -108 - 7,57

100 Syn05M03M 0 -4.027,37 0,04 -108 - 6,97

101 Syn05M04H 0 -5.510,39 0,07 -108 - 11,79

102 Syn05M04M 0 -5.510,39 0,06 -108 - 15,06

103 Syn10H 0 -1.267,35 0,03 0 -1.267,35 0,00

104 Syn10M 0 -1.267,35 0,04 0 -1.267,35 0,02

105 Syn10M02H 0 -2.310,30 0,08 -108 - 18,75

106 Syn10M02M 0 -2.310,30 0,07 0 -2.310,30 2,79

Continua na próxima página
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Tabela 2.1: Resultados computacionais de aproximação externa
e plano de corte estendido (continuação da página anterior).

Instância Aproximação Externa Plano de Corte Estendido

Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo

107 Syn10M03H 0 -3.354,68 0,11 -108 - 28,73

108 Syn10M03M 0 -3.354,68 0,08 -108 - 33,34

109 Syn10M04H 0 -4.557,06 0,13 -108 - 46,54

110 Syn10M04M 0 -4.557,06 0,10 -108 - 45,98

111 Syn15H 0 -853,28 0,04 -108 - 6,21

112 Syn15M 0 -853,28 0,04 -108 - 6,18

113 Syn15M02H 0 -2.832,75 0,07 -108 - 12,07

114 Syn15M02M 0 -2.832,75 0,08 -108 - 13,86

115 Syn15M03H 0 -3.850,18 0,12 0 -3.850,18 2,78

116 Syn15M03M 0 -3.850,18 0,11 -108 - 28,54

117 Syn15M04H 0 -4.937,48 0,24 0 -4.918,48 64,58

118 Syn15M04M 0 -4.937,48 0,16 0 -4.937,48 37,75

119 Syn20H 0 -924,26 0,06 -108 - 25,28

120 Syn20M 0 -924,26 0,05 0 -924,26 10,71

121 Syn20M02H 0 -1.752,13 0,13 -108 - 21,25

122 Syn20M02M 0 -1.752,13 0,12 -108 - 24,69

123 Syn20M03H 0 -2.646,95 0,15 -108 - 76,14

124 Syn20M03M 0 -2.646,95 0,17 -108 - 63,35

125 Syn20M04H 0 -3.532,74 0,22 -108 - 135,72

126 Syn20M04M 0 -3.532,74 0,26 0 -3.532,74 0,69

127 Syn30H 0 -138,16 0,10 -108 - 51,85

128 Syn30M 0 -138,16 0,12 -108 - 54,75

129 Syn30M02H 0 -399,68 0,30 -108 - 196,18

130 Syn30M02M 0 -399,68 0,27 -108 - 207,61

131 Syn30M03H 0 -654,15 0,52 -108 - 475,54

132 Syn30M03M 0 -654,15 0,43 -108 - 481,65

133 Syn30M04H 0 -865,72 0,76 -108 - 674,45

134 Syn30M04M 0 -865,72 0,68 -108 - 651,60

135 Syn40H 0 -67,71 0,14 -108 - 55,98

136 Syn40M 0 -67,71 0,16 -108 - 52,59

137 Syn40M02H 0 -388,77 1,23 -108 - 323,38

138 Syn40M02M 0 -388,77 0,41 -108 - 305,22

139 Syn40M03H 0 -395,15 1,21 -108 - 651,48

140 Syn40M03M 0 -395,15 0,80 -108 - 666,59

141 Syn40M04H 0 -901,75 1,46 -108 - 567,25

142 Syn40M04M 0 -901,75 1,42 -108 - 1.144,10

143 trimloss12 -107 - 25.520,42 -107 - 19.648,71

144 trimloss2 0 5,30 0,11 0 5,30 0,03

145 trimloss4 0 8,30 440,68 0 8,30 398,15

146 trimloss5 -107 - 16.580,04 -107 - 16.460,14

147 trimloss6 -107 - 16.579,70 -107 - 14.605,06

148 trimloss7 -107 - 16.586,11 -107 - 14.545,42

149 Water0202 -108 125,22 192,65 -108 26.593,58 730,04

150 Water0202R 0 97,90 1,42 -108 2.079,11 260,27

151 Water0303 -108 207,99 378,50 -105 - 0,10

152 Water0303R 0 424,54 57,83 -108 577.562,08 2.394,57

ótima de 133 dos 152 problemas teste (87,5%), enquanto PCE apenas atestou a

solução ótima de 55 (36,2%). AE pôde encontrar ao menos uma solução viável para

146 problemas (96,1%), ao passo que PCE só o fez para 61 (40,1%). De�nimos

uma métrica de avaliação de efetividade sobre uma instância de teste P a partir dos
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seguintes critérios:

1. A abordagem que apresenta melhor solução para uma instância é considerada

mais efetiva;

2. Havendo empate no quesito anterior, a abordagem que apresentar o menor

tempo computacional é considerada mais efetiva;

3. Persistindo o empate, as duas abordagens são consideradas igualmente efetivas.

Utilizando os critérios mencionados, podemos dizer que AE foi mais efetivo que PCE

em 133 instâncias (87,5%), ao passo que PCE foi melhor em 11 (7,2%) instâncias.

Podemos notar ainda que, em geral, essas 11 instâncias de teste onde PCE foi mais

efetivo são, em geral, pequenas, sendo a maior delas a instância CLay0305H que

possui um total de 220 variáveis contínuas, 55 variáveis inteiras, 60 restrições não

lineares e 400 restrições lineares. Deve-se mencionar ainda que AE também foi

superior a PCE em diversas instâncias pequenas, não sendo possível relacionar, ao

menos a princípio, o tamanho do problema abordado com a efetividade de cada

algoritmo.

Os resultados apresentados mostram uma clara supremacia do algoritmo AE so-

bre o conjunto de instâncias de teste. Uma vez que a principal diferença entre os

algoritmos se refere ao fato algoritmo PCE não resolver nenhum tipo de problema

PNL, e portanto, dispender menos esforço computacional em suas iterações, os re-

sultados sugerem fortemente que esse esforço a mais em resolver problemas PNL a

cada iteração acarreta em uma melhora decisiva no desempenho do algoritmo AE,

diminuindo assim o numero de iterações necessárias para a convergência. Ressalta-

mos, entretanto, que as instâncias utilizadas apresentam, em geral, baixo grau de

não-linearidade. Por um lado, isso tende a gerar problemas de PNL relativamente

mais fáceis de serem resolvidos em AE, o que favorece este último algoritmo. Por

outro lado, esse grau baixo de não-linearidade tende a fazer com que o problema

mestre aproxime de modo mais efetivo o problema de PNLIM original P , o que

favorece a ambos os algoritmos, especialmente o algoritmo PCE já que este apenas

faz uso desta resolução de problema de PLIM em suas iterações.
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Capítulo 3

Algoritmos de Branch-and-Bound

Algoritmos de Branch-and-Bound (rami�cação e poda), ou BB, se constituem, jun-

tamente com seus derivados como branch-and-cut e branch-and-price, como uma

das mais essenciais, se não a mais essencial, técnica de resolução de problemas de

programação inteira nos dias atuais. Os bons resultados obtidos na área de Pro-

gramação Linear Inteira Mista (PLIM) faz com que seja natural a aplicação dos

algoritmos de BB para Programação Não Linear Inteira Mista (PNLIM). Essa nova

área de atuação traz novos desa�os para a construção de uma abordagem e�ciente

desse tipo, uma vez que algumas estratégias adotadas com êxito em BB para PLIM

não são extensivas de modo natural para PNLIM, ou não trazem melhora efetiva de

desempenho.

Reapresentamos então o problema de Programação Não Linear Inteira Mista

(PNLIM) abordado:

(P ) minimizarx,y f(x, y)

sujeito a: g(x, y) ≤ 0

x ∈ X, y ∈ Y ∩ Zny

(3.1)

onde X e Y são subconjuntos poliédricos de Rnx e Rny , respectivamente, e Y é

limitado. As funções f : X × Y → R e g : X × Y → Rm são convexas e duplamente

diferenciáveis e contínuas. Denotamos o problema (3.1) por P , e sua relaxação

contínua, o problema gerado de P pela eliminação das restrições de integralidade,

de P̃ .

O algoritmo BB resolve sucessivas relaxações contínuas de subproblemas de (3.1).

Estas relaxações são obtidas retirando-se as restrições de integralidade do problema

abordado. Aproveitamos então para de�nir os subproblemas mencionados:

(PȲ ) minimizarx,y f(x, y)

sujeito a: g(x, y) ≤ 0

x ∈ X, y ∈ Ȳ ∩ Zny

(3.2)

18



onde Ȳ é um subconjunto poliédrico de Y . O subconjunto Ȳ é originado do partici-

onamento do espaço realizado pelo algoritmo de branch-and-bound, que impõe novos

limites às variáveis inteiras. Ao longo deste capítulo, nos referimos ao subproblema

de PNLIM (3.2) construído a partir de um determinado subconjunto Ȳ especí�co

como PȲ , e a sua relaxação contínua como P̃Ȳ .

Este capítulo é dedicado à aplicação de algoritmos de branch-and-bound à PN-

LIM. A Seção 3.1 apresenta o algoritmo BB básico, discutindo algumas peculiarida-

des no contexto de PNLIM. Aproveitamos essa seção para discutir alguns aspectos

sobre algoritmos de Branch and Cut para essa área. A Seção 3.2 apresenta a rami-

�cação precoce, uma interessante estratégia proposta no sentido de tentar melhorar

a e�ciência de métodos BB. Finalizamos o capítulo com resultados computacionais

na Seção 3.3.

3.1 Branch-and-Bound padrão

3.1.1 Algoritmo

Land e Doig apresentaram em [30] o que parece ser o primeiro algoritmo BB para

PLIM, enquanto que o primeiro trabalho reportando a aplicação dessa metodologia

a PNLIM foi apresentado em [31]. O algoritmo BB básico para PNLIM é apresen-

tado como Algoritmo 3.1. Note que neste algoritmo básico, uma árvore de busca é

percorrida, guardando o melhor limite superior obtido, onde, a cada nó, a relaxa-

ção contínua de um subproblema PY k é resolvida. Assim, seja zU o melhor limite

superior corrente e (xk, yk) uma solução ótima de PY k , caso este seja viável. Temos

então quatro possibilidades distintas a considerar:

1. O problema PY k é inviável : neste caso, podemos descartar todos os subpro-

blemas deste (subárvore abaixo do nó atual), pois também serão inviáveis.

2. f(xk, yk) ≥ zU : neste caso, uma vez que o valor f(xk, yk) é um limite inferior

para todo subproblema de PY k , temos a certeza de que nenhum dos subpro-

blemas deste apresentará solução melhor que o limite superior conhecido, e,

portanto, podemos descartá-los.

3. f(xk, yk) < zU e yk é inteira: neste caso, temos uma solução viável melhor

que a melhor solução conhecida. Assim, podemos atualizar zU e também

descartar os subproblemas de PY k , pois f(xk, yk) ainda é um limite inferior

para os subproblemas de PY k , e, portanto, nenhum deles fornecerá solução

melhor que a atual. Podemos ainda descartar todos os demais subproblemas

da árvore que apresentam limite inferior maior que o novo valor de zU .
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4. f(xk, yk) < zU e yk não é inteira: neste caso, precisamos avaliar os subpro-

blemas de PY k , pois existe a possibilidade de algum deles nos fornecer uma

solução viável que melhore o limite superior. Escolhemos uma variável yj para

particionar o espaço e rami�camos a árvore, criando assim dois novos subpro-

blemas.

Entrada: P : Problema de PNLIM (3.1) abordado, εc: tolerância de otimalidade
Saída: (x∗, y∗): solução ótima de P (se existir)

1 zU = +∞ ;
2 Y 0 = Y ;
3 Seja N = {0} a lista inicial de nós em aberto;
4 i = 0;
5 Seja Li o limite inferior do nó i ;
6 L0 = −∞ ;
7 enquanto N 6= ∅ faça
8 Selecione um nó k de N ;
9 se PY k é inviável então
10 N = N\{k} ; // Poda por inviabilidade

11 senão

12 Seja (xk, yk) uma solução ótima de P̃Y k ;

13 se f(xk, yk) < zU então
14 se yk for inteira então
15 zU = f(xk, yk) ;

16 (x∗, y∗) = (xk, yk) ;
17 N = N\{k} ; // Poda por otimalidade

18 N = N\{j : Lj ≥ zU − εc} ; // Podas por limite

19 senão
// Ramificação

20 Selecione uma variável yj com valor ykj não inteiro ;

21 Y i+1 = Y k ∩ {y ∈ Rny : yj ≤ byjc} ;
22 Y i+2 = Y k ∩ {y ∈ Rny : yj ≥ dyje} ;
23 Li+1 = Li+2 = f(xk, yk) ;
24 N = N ∪ {i+ 1, i+ 2}\{k} ;
25 i = i+ 2 ;

26 senão
27 N = N\{k} ; // Poda por limite

Algoritmo 3.1: algoritmo de branch-and-bound básico.

3.1.2 Considerações sobre aplicação a PNLIM

Infelizmente, a aplicação de BB à PNLIM não tem fornecido o mesmo sucesso obtido

com PLIM. Diversas razões contribuem para isso. Uma delas, é que a carga com-

putacional exigida em cada nó pode ser demasiadamente grande. Além disso, em

PLIM pode-se obter um considerável ganho de e�ciência por meio de uso de técnicas

de início promissor (hot start), onde aproveita-se a base ótima do subproblema pai

como base inicial na resolução dos respectivos �lhos via método dual simplex. No
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contexto de PNLIM, não é possível usar técnicas de início promissor tão e�cien-

tes. Para piorar a situação, pode ser bastante difícil atestar a inviabilidade de um

problema PNL, e, a partir do momento em que a certi�cação de inviabilidade de

um subproblema não é totalmente con�ável, o algoritmo BB como um todo tam-

bém perde a sua con�abilidade, pois podem ocorrer podas indevidas se uma falsa

inviabilidade for declarada. Ademais, quando é possível atestar uma inviabilidade

corretamente, em muitos casos o esforço computacional necessário para tal é maior

do que o necessário em média para resolver subproblemas viáveis, diferentemente

do caso PLIM. E temos ainda o fato de que o pacote PNL pode falhar em convergir

para uma solução ótima de um subproblema viável, e essa possibilidade em muitos

casos não é desprezível, dependendo do método PNL empregado, da implementação

utilizada, e, é claro, do problema considerado. Falhas desse tipo podem aumentar o

esforço computacional necessário, pois sem a devida informação sobre o subproblema

atual, não se teria outra opção a não ser parar o algoritmo ou continuar rami�cando

�às cegas�, na expectativa de os que subproblemas deste não apresentem a mesma

falha. Se a falha for obtida em um nó folha da árvore de enumeração das soluções

inteiras, a única opção seria declarar incapacidade de encontrar uma solução ótima.

A alta carga computacional exigida na resolução de problemas PNL também di-

�culta a introdução de técnicas de strong branching (rami�cação promissora), uma

vez que exige o cálculo de limites inferior e superior para cada rami�cação possível a

partir de um subproblema. A não linearidade das restrições e da função objetivo re-

presenta ainda um entrave para o uso de técnicas de pré-processamento, que no caso

PLIM, podem melhorar consideravelmente o desempenho dos algoritmos BB. Ainda

assim, conforme feito em [13], é possível usar algumas técnicas de pré-processamento

de PLIM a partir de eventuais restrições lineares presentes no problema abordado.

Uma estratégia que pode se mostrar promissora em alguns casos é a rami�cação

simultânea sobre mais de uma variável. Em PLIM, a principal motivação para ra-

mi�cação sobre uma única variável é a facilidade em se aproveitar a base ótima do

nó pai na resolução do nó �lho via método dual simplex. Uma vez que em PNLIM

perde-se o benefício do início promissor efetivo, pode-se então rami�car sobre sobre

um conjunto (não vazio) de variáveis que tenham adquirido valor fracionário na solu-

ção ótima da relaxação contínua do subproblema corrente. Desse modo, o caminho

entre a raiz e os nós folhas da árvore de enumeração poderia ser encurtado com o

ajuste ideal do número de variáveis a se rami�car, o que levaria a menos resoluções

de problemas PNL e aumentaria a e�ciência, conforme pode ser veri�cado nas Figu-

ras 3.1 e 3.2. Ambas as �guras referem-se a uma árvore de enumeração de soluções

inteiras para um problema com apenas duas variáveis inteiras binárias. Na Figura

3.1 temos o esquema padrão com rami�cação sobre uma única variável, enquanto na

Figura 3.2 temos o esquema com rami�cação sobre duas variáveis simultaneamente
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a cada nó (rami�cação dupla). Note que dois nós a menos foram gerados no segundo

esquema, o que, neste caso, representa 28,5% de nós a menos. Chamando de r o

número de variáveis tomadas para cada rami�cação, temos que a cada processo deste

são criados 2r novos nós na árvore. Observamos que valores demasiadamente altos

para r podem acarretar em perda de e�ciência quando um determinado número de

podas ocorre na árvore (nós a mais seriam gerados em comparação a rami�cação

sobre uma única variável). A principal desvantagem desta estratégia é o aumento

do consumo de memória, uma vez que o número de novos nós a cada iteração é uma

função exponencial de r. Em alguns problemas, mesmo com valores baixos para r

(por exemplo 3 ou 4), pode-se demandar uma quantidade de memória superior a

disponível no computador utilizado, o que impede o algoritmo de prosseguir até a

otimalidade.

Figura 3.1: Arvore de enumeração padrão (com rami�cação sobre uma única variável
em cada nó) para duas variáveis inteiras binárias.

Figura 3.2: Arvore de enumeração com rami�cação sobre duas variáveis em cada nó
para duas variáveis inteiras binárias.

3.1.3 Branch and Cut

O uso de algoritmos de branch-and-cut em PLIM, que mistura o algoritmo BB

com técnicas de plano de corte, aumentaram a e�ciência na abordagem de pro-

blemas nessa área. Seria natural a aplicação deste tipo de abordagem a PNLIM,

mas di�culdades adicionais ocorrem. Em primeiro lugar, diferentemente do caso

da programação linear, em que as soluções ótimas (quando existem) se localizam
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apenas na fronteira da região viável (para o caso onde a função objetivo não é cons-

tante), em problemas PNL (oriundos da relaxação das restrições de integralidade

de (3.1)) as soluções ótimas podem se localizar no interior da envoltória convexa

das soluções inteiras do PNLIM original, praticamente impossibilitando sua sepa-

ração desses pontos discretos. Para contornar essa di�culdade, Stubbs e Mehrotra

apresentam um método branch-and-cut em [14] onde o problema abordado (cujas

as variáveis inteiras são binárias) possui função objetivo linear, conforme a seguir:

minimizarx,y cTx+ dTy

sujeito a: g(x, y) ≤ 0

x ∈ X, y ∈ Y ∩Bny

(3.3)

Observe que não há perda de generalidade ao considerar o problema (3.3), pois o

problema P pode ser levado a este através da introdução de uma variável auxiliar

α, que passa a ser minimizada na função objetivo de forma isolada, e da restrição

f(x, y) ≤ α, como feito em (2.2).

Note que, uma vez que o subproblema (3.3) possui função objetivo linear, sua

relaxação contínua apresentará ao menos uma solução ótima na fronteira da região

viável. A ideia de Stubbs e Mehrotra é encontrar, se possível, um corte que separe

a solução ótima da relaxação contínua da envoltória convexa das soluções viáveis

deste mesmo problema. Entretanto, para se obter essa desigualdade separadora,

é preciso resolver um novo problema PNL, cujo esforço necessário para resolução

pode não compensar o possível ganho com o corte. O fato de Stubbs e Mehrotra

não fornecerem em seu artigo resultados computacionais efetivos que comprovem

a e�ciência da abordagem bem como a escassez de mais trabalhos nessa mesma

linha de atuação, pelo menos segundo nosso humilde conhecimento, indicam que a

tarefa de desenvolver algoritmos de branch-and-cut efetivos para PNLIM é bastante

árdua. Conforme [32], o uso de branch-and-cut traz uma mudança de �loso�a em

relação ao branch-and-bound. Se antes a ideia era gastar o mínimo de processamento

possível am cada nó, agora a ideia é despender um pouco mais de esforço em cada

subproblema em prol de se obter uma árvore menor. Como veremos na Seção 3.2,

trabalhos mais recentes sobre BB para PNLIM tem caminhado em direção contrária

a essa �loso�a de branch-and-cut e em favor da ideia do mínimo esforço em cada nó.

3.2 Rami�cação precoce

Na aplicação de algoritmos BB, resolver um problema PNL em cada nó da árvore de

BB tem se mostrado uma tarefa bastante dispendiosa. Nesse contexto, Borchers e

Mitchell propuseram em [9] a estratégia de rami�cação precoce (early branching), que
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consiste em rami�car o nó corrente antes de resolver seu respectivo problema PNL

até a otimalidade, o que é feito interrompendo a execução do algoritmo PNL se for

detectado que alguma variável inteira está convergindo para uma solução ótima com

valor fracionário. Ao considerar os nós �lhos gerados, retorna-se a resolução PNL

a partir do ponto onde o algoritmo havia sido interrompido quando a rami�cação

precoce foi feita, apenas com a mudança de limite para uma das variáveis imposta

pela nova rami�cação e com o novo valor inicial para a mesma. Note que dessa

forma, o algoritmo combina a aplicação do algoritmo PNL com o processo de busca

por soluções inteiras na árvore BB, o que faz com que menos esforço seja empregado

em cada nó da árvore. Como consequência, pode-se obter uma árvore com um

número mais elevado de nós em relação à abordagem BB tradicional.

O método empregado por Borchers e Mitchell adota como algoritmo PNL o al-

goritmo de Programação Quadrática Sequencial (PQS) (descrita em diversos livros,

como, por exemplo [33]) que é um algoritmo iterativo que resolve uma série de

problemas de programação quadrática que aproximam o problema PNL abordado.

Assim, em cada nó da árvore de enumeração executa-se uma única iteração PQS e

avalia-se, através de algum tipo de heurística, se uma rami�cação precoce é apro-

priada naquele estágio do algoritmo. Se não for, executa-se novamente uma única

iteração e avalia-se se a rami�cação já pode ser feita. Dessa maneira, em cada nó,

aplica-se uma iteração PQS de cada vez até que a rami�cação precoce possa ser

realizada, ou até que algum critério de parada do pacote PQS seja alcançado.

Para detectar se, após a aplicação de uma ou mais iterações PQS, uma rami-

�cação precoce é cabível, Borchers e Mitchell utilizam o seguintes critérios como

heurística:

1. A solução corrente é viável para a relaxação contínua de P ;

2. O valor de alguma variável inteira yi está entre 0,001 e 0,999, com a diferença

entre o valor atual de yi e o valor anterior menor que uma pequena tolerância

ε̄, e o valor atual de yi mais próximo do valor anterior do que de um número

inteiro.

O uso de uma heurística como essa em um determinado subproblema que apresenta-

ria solução ótima inteira para sua relaxação contínua (o que provocaria a sua poda

por otimalidade) pode fazer com que o algoritmo decida fazer a rami�cação precoce

e continue expandindo árvore a partir desse nó. Apesar de indesejado, note este fato

não compromete a enumeração do algoritmo BB ou a sua convergência. Em [10],

Ley�er utiliza duas heurísticas para decidir sobre a rami�cação precoce. A primeira

delas, rami�ca se θ < ε̄, onde θ é a maior distância (gap) de integralidade dentre as

variáveis inteiras e ε̄ é uma tolerância de�nida pelo usuário. Note que esta heurística

é uma relaxação da heurística de Borchers e Mitchell. A segunda heurística, além
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de utilizar o critério da primeira, toma também o critério p > 1,5 e ||dk||∞ < θ,

onde p = ln(||dk||∞)
ln(||dk−1||∞)

é a ordem de convergência experimental do algoritmo PQS, e

dk é a direção obtida na iteração k deste algoritmo. Estes critérios foram tomados a

partir de observações por parte dos autores de que uma regra que levasse em conta

uma eventual taxa de convergência quadrática do algoritmo (superior a 1,5) poderia

evitar rami�cações precoces indesejadas. Assim, se p ≈ 2, teríamos em tese que

||dk+1||∞ ≈ ||dk||p∞. Então, se ||dk||∞ < θ, não poderíamos esperar que a distância

de integralidade seja reduzida a zero nas iterações restantes.

A principal desvantagem da rami�cação precoce é que, ao executá-la, não po-

demos garantir que a solução obtida em cada nó fornecerá um limite inferior para

o respectivo subproblema, o que pode comprometer bastante a e�ciência do algo-

ritmo BB uma vez que a poda por limite se torna inaplicável. Para remediar essa

situação, Ley�er considera em [10] uma restrição de corte de nível objetivo nos

problemas quadráticos resolvidos pelo algoritmo PQS, o que equivale a adicionar a

seguinte restrição ao problema de PNLIM original P :

f(x, y) ≤ zU − εc (3.4)

onde zU é o melhor limite superior corrente e εc é uma tolerância de convergência.

Note que a incorporação de (3.4) ao problema de PNLIM abordado faz com que

podas que antes ocorreriam por limite passem a ocorrer por inviabilidade. De qual-

quer modo, ainda que a restrição (3.4) seja considerada, ainda existe nesse contexto

a desvantagem da não possibilidade de poda imediata por limite de nós em aberto

quando o limite superior zU é atualizado, conforme poderia ser feita na linha 18 do

Algoritmo 3.1. Além disso, a estratégia de exploração da árvore BB conhecida por

exploração por melhor limite, que escolhe o próximo nó a ser explorado pelo limite

inferior mais alto (consulte [32] para mais detalhes), que é utilizada com sucesso em

muitas implementações efetivas de BB para PLIM, permaneceria inaplicável sem a

obtenção de limites inferiores para os nós.

O algoritmo BB com rami�cação precoce baseado no algoritmo 1 apresentado

no trabalho de Ley�er [10] é mostrado como Algoritmo 3.2. A grande di�culdade

de implementação deste algoritmo consiste no fato de que não existem bons paco-

tes computacionais PQS livres disponíveis, e mesmo alguns pacotes comerciais que

puderam ser testados deixaram bastante a desejar. Os principais entraves apresen-

tados por estes pacotes são a não consideração de problemas em modo esparso (o

que torna a computação desse frequente tipo de problema mais lenta), ine�ciência

na resolução dos problemas quadráticos e falta de credibilidade na declaração de

inviabilidade. Ley�er utilizou em [10] como pacote PQS, o solver comercial Fil-

terSQP, que, infelizmente, não nos foi disponibilizado, mesmo sob requisição para
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Entrada: P : Problema de PNLIM (3.1) abordado, εc: tolerância de otimalidade, ε̄:
tolerância para integralidade na rami�cação precoce

Saída: (x∗, y∗): solução ótima de P (se existir)
1 zU = +∞ ;

2 Seja P c o problema obtido de P com o acréscimo da restrição (3.4) sobre zU ;

3 Seja P̃ c
Y k a relaxação contínua de P c

Y k ;
4 Y 0 = Y ;
5 Seja N = {0} a lista inicial de nós em aberto;
6 i = 0;

7 Escolha uma solução (x0, y0) para iniciar o algoritmo PQS em P̃ c
Y 0 ;

8 enquanto N 6= ∅ faça
9 Selecione um nó k de N ;
10 repita

11 Execute uma iteração de PQS sobre o problema P̃ c
Y k partindo da solução (xk, yk)

para obter a direção (dkx, d
k
y) ;

12 se o problema quadrático resolvido for inviável então
13 N = N\{k} ; // Poda por inviabilidade

14 Vá para a linha 8 ;

15 (xk, yk) = (xk, yk) + (dkx, d
k
y) ;

16 se a solução (xk, yk) é ótima para P̃Y k então
17 se yk é inteira então
18 (x∗, y∗) = (xk, yk) ; zU = f(xk, yk) ;
19 N = N\{k} ; // Poda por otimalidade

20 senão
// Ramificação padrão

21 Selecione uma variável yj com valor ykj não inteiro ;

22 Y i+1 = Y k ∩ {y ∈ Rny : yj ≤ byjc} ;
23 Y i+2 = Y k ∩ {y ∈ Rny : yj ≥ dyje} ;
24 N = N ∪ {i+ 1, i+ 2}\{k} ;
25 (xi+1, yi+1) = (xi+2, yi+2) = (xk, yk) ; yi+1

j = byjc ; yi+2
j = dyje ;

26 i = i+ 2 ;

27 Vá para a linha 8 ;

28 Seja θ a maior distância de integralidade dentre as variáveis inteiras ;
29 se θ > ε̄ então

// Ramificação precoce

30 Selecione uma variável yj com valor não inteiro ;

31 Y i+1 = Y k ∩ {y ∈ Rny : yj ≤ byjc} ;
32 Y i+2 = Y k ∩ {y ∈ Rny : yj ≥ dyje} ;
33 N = N ∪ {i+ 1, i+ 2}\{k} ;
34 (xi+1, yi+1) = (xi+2, yi+2) = (xk, yk) ; yi+1

j = byjc ; yi+2
j = dyje ;

35 i = i+ 2 ;
36 Vá para a linha 8 ;

37 até critério de parada do pacote PQS ser alcançado;

Algoritmo 3.2: algoritmo Branch-and-Bound com rami�cação precoce se-
gundo [10].
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uso acadêmico.

Posteriormente a Borchers e Mitchell [9] e Ley�er [10], Still e Westerlund apre-

sentaram em [13] uma abordagem BB com rami�cação precoce baseado no algoritmo

PNL de Plano de Corte Sequencial (PCS), proposto pelos mesmos autores em [34].

O algoritmo PCS trabalha resolvendo problemas de programação linear oriundos da

linearização do problema PNL abordado. A principal vantagem da utilização deste

algoritmo no nosso contexto de BB para PNLIM consiste no fato de que, uma vez

que as funções do nosso problema de PNLIM P são convexas, o problema linear

aproximativo para o PNL será uma relaxação deste, e, sua resolução fornecerá um

limite inferior válido para este PNL, e por consequência, para o subproblema de

PNLIM abordado em cada nó. Dessa forma, ainda que seja aplicada apenas uma

única iteração do algoritmo PCS em um subproblema, o mesmo fornecerá um li-

mite inferior válido para o mesmo, e, assim, é possível utilizar a poda por limite e

a estratégia de exploração por melhor limite de modo natural, conforme pode ser

feito no algoritmo BB padrão. As principais desvantagens desse método estão no

fato dessa relaxação linear usada por PCS fornecer limites inferiores fracos de modo

geral, e, além disso, como um típico algoritmo de plano de corte, o algoritmo PCS

pode apresentar convergência não �nita e demasiadamente lenta, além de exigir, em

alguns casos, uma alta tolerância de viabilidade para encontrar uma solução ótima

em tempo razoável e sem problemas numéricos. Still e Westerlund reportam resulta-

dos não conclusivos sobre um conjunto pequeno de instâncias de teste de dimensão

também pequena. Nossa experiência inicial com a implementação desta abordagem

não foi bem-sucedida, obtendo falhas de convergência sobre diversos problemas PNL

na árvore BB. Entretanto, não tivemos oportunidade de nos aprofundar na tarefa

de implementação deste algoritmo da maneira como gostaríamos.

3.3 Resultados computacionais

Apresentamos nesta seção resultados computacionais gerados pela aplicação de im-

plementações próprias dos algoritmos de Aproximação Externa (AE) e de branch-

and-bound (BB) sobre um conjunto de instâncias de teste. Embora também tenha-

mos implementado o algoritmo BB com rami�cação precoce, não foi possível obter

uma rotina de programação quadrática sequencial com desempenho satisfatório para

que esta abordagem também pudesse ter resultados considerados aqui. Desse modo,

incluímos nessa seção apenas resultados referentes a aproximação externa, branch-

and-bound padrão (com rami�cação sobre uma única variável) e branch-and-bound

com rami�cação dupla (rami�cação sobre duas variáveis).

O conjunto de instâncias de teste é composto de 152 problemas de PNLIM con-

vexos disponíveis em [28]. Informações adicionais sobre esses problemas podem
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Tabela 3.1: Resultados computacionais de aproximação externa
e branch-and-bound.

Inst. AE BB padrão BB (ramif. dupla)

Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo

1 0 769.440,40 4,40 0 769.440,40 47,10 0 769.440,40 56,70

2 0 1.241.125,47 3,64 0 1.241.125,47 108,94 0 1.241.125,47 77,86

3 0 1.543.472,33 8,68 0 1.543.472,33 420,99 0 1.543.472,33 335,99

4 0 2.295.348,74 118,74 0 2.295.348,73 712,56 0 2.295.348,73 626,49

5 -108 - 26,31 0 41.573,30 2,80 0 41.573,30 2,59

6 0 41.573,26 0,50 0 41.573,26 3,11 0 41.573,26 2,08

7 0 6.545,00 1,25 0 6.545,00 33,55 0 6.545,00 20,35

8 0 6.545,00 0,32 0 6.545,00 18,13 0 6.545,00 14,75

9 0 8.092,50 44,77 0 8.092,50 616,41 0 8.092,50 557,29

10 0 8.092,50 11,25 0 8.092,50 294,58 0 8.092,50 270,57

11 -108 28.351,45 21,24 0 26.669,13 3,39 0 26.669,13 3,22

12 0 26.669,11 0,65 0 26.669,11 4,34 0 26.669,11 3,16

13 -108 58.760,94 40,71 0 40.262,42 371,17 0 40.262,42 123,81

14 0 40.262,39 5,07 0 40.262,39 60,17 0 40.262,39 46,89

15 -108 - 322,87 0 8.092,50 612,54 -112 - 0,32

16 0 8.092,50 12,75 0 8.092,50 211,24 0 8.092,50 266,39

17 0 37,95 0,04 0 37,95 0,05 0 37,95 0,05

18 0 37,95 0,03 0 37,95 0,04 0 37,95 0,04

19 0 48,99 0,43 0 48,99 0,55 0 48,99 0,50

20 0 48,99 0,14 0 48,99 0,47 0 48,99 0,42

21 0 54,41 23,45 0 54,41 23,64 0 54,41 22,92

22 0 54,41 7,03 0 54,41 14,56 0 54,41 17,39

23 0 64,50 2.088,42 0 64,50 928,98 0 64,50 1.151,29

24 0 64,50 388,32 0 64,50 724,45 0 64,50 839,66

25 -107 66,93 18.661,90 -107 66,93 14.400,56 -107 66,93 14.400,41

26 -107 66,93 16.494,97 -107 66,93 14.400,38 -107 66,93 14.400,70

27 0 17,75 51,19 -107 17,75 14.400,27 -107 25,28 14.400,37

28 0 20,73 168,07 -107 32,38 14.400,28 -107 27,66 14.400,59

29 0 22,38 559,89 -107 32,38 14.400,36 -107 35,21 14.400,56

30 0 23,46 17.045,35 -107 - 14.400,01 -107 - 14.400,01

31 0 116,95 5.647,73 -107 135,06 14.400,29 -107 145,61 14.400,61

32 0 131,65 12.250,10 -107 143,20 14.400,37 -107 140,41 14.401,39

33 0 -7.174,22 22,45 -107 -7.128,22 14.400,93 -107 -6.390,50 14.401,50

34 0 -1.296,12 1,04 -107 -1.286,24 14.400,41 -107 -1.286,24 14.400,33

35 0 -2.238,40 1,15 0 -2.238,40 7,60 0 -2.238,39 7,21

36 0 -2.238,40 85,24 -107 -2.238,40 14.400,18 -107 -2.238,40 14.400,67

37 0 -3.068,93 0,94 0 -3.068,93 15,02 0 -3.068,93 18,38

38 0 -3.068,93 60,34 -107 -2.973,08 14.400,51 -107 -2.900,38 14.401,22

39 0 -7.174,22 1,40 0 -7.174,22 9,61 0 -7.174,22 10,25

40 0 -7.174,22 22,43 -107 -7.128,22 14.400,48 -107 -6.390,50 14.400,52

41 0 -6.581,93 233,08 -107 -5.914,69 14.400,33 -107 -5.665,58 14.400,28

42 0 -1.721,45 0,87 -107 -1.714,81 14.400,43 -107 -1.711,57 14.400,87

43 0 -1.741,39 1,11 0 -1.741,39 24,56 0 -1.741,38 12,94

44 0 -1.741,39 53,38 -107 -1.705,63 14.400,34 -107 -1.726,52 14.400,24

45 0 -2.722,45 2,12 0 -2.722,45 73,12 0 -2.722,45 86,53

46 0 -2.722,45 319,58 -107 -2.524,15 14.400,24 -107 -2.485,10 14.400,19

47 0 -6.581,94 1,72 0 -6.581,94 14,00 0 -6.581,94 19,16

48 0 -6.581,93 232,26 -107 -5.914,69 14.400,40 -107 -5.665,58 14.401,31

49 0 -3.410,85 729,34 -107 -2.193,14 14.400,54 -107 -2.834,31 14.402,57

50 0 -1.269,93 0,43 -107 -1.266,91 14.400,33 -107 -1.181,21 14.401,59

51 0 -1.774,40 0,76 0 -1.774,40 8,40 0 -1.774,40 6,90

52 0 -1.774,40 26,44 -107 -1.506,81 14.400,34 -107 -1.662,82 14.400,23

53 0 -2.827,93 2,80 0 -2.827,93 66,55 0 -2.827,93 63,52

Continua na próxima página
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Tabela 3.1: Resultados computacionais de aproximação externa
e branch-and-bound (continuação da página anterior).

Inst. AE BB padrão BB (ramif. dupla)

Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo

54 0 -2.827,92 240,59 -107 -2.734,56 14.400,50 -107 -2.710,56 14.402,16

55 0 -3.410,85 1,77 0 -3.410,86 50,43 0 -3.410,86 67,06

56 0 -3.410,85 731,20 -107 -2.193,14 14.400,48 -107 -2.834,31 14.401,74

57 0 -2.450,77 829,44 -107 -1.209,58 14.400,15 -107 -1.131,02 14.402,45

58 0 -1.150,30 0,66 -107 -1.089,90 14.400,27 -107 -1.054,24 14.402,46

59 0 -1.092,09 1,10 0 -1.092,09 48,53 0 -1.092,09 78,12

60 0 -1.092,09 74,67 -107 -483,64 14.400,51 -107 -681,90 14.402,57

61 0 -2.028,81 1,98 0 -2.028,81 369,13 0 -2.028,81 466,83

62 0 -2.028,81 272,06 -107 -1.325,76 14.400,32 -107 -1.247,30 14.401,44

63 0 -2.450,77 2,52 0 -2.450,77 116,15 0 -2.450,77 160,76

64 0 -2.450,77 828,86 -107 -1.209,58 14.400,25 -107 -1.131,02 14.402,09

65 -107 -2.529,07 14.648,33 -107 -1.984,69 14.400,32 -107 -1.594,63 14.400,78

66 0 -510,07 1,98 -107 -406,54 14.400,43 -107 -402,44 14.401,62

67 0 -730,51 1,46 0 -730,51 30,14 0 -730,51 46,17

68 0 -730,51 252,84 -107 -536,55 14.400,27 -107 -612,73 14.401,27

69 0 -1.543,06 1,91 0 -1.543,06 146,29 0 -1.543,06 237,05

70 0 -1.543,06 990,10 -107 -1.327,54 14.400,48 -107 -1.239,34 14.401,97

71 0 -2.529,07 5,22 0 -2.529,07 837,73 0 -2.529,07 1.345,57

72 -107 -2.529,07 14.673,29 -107 -1.984,69 14.400,34 -107 -1.594,63 14.400,80

73 -107 -2.538,28 14.427,36 -107 -1.535,05 14.400,22 -107 -1.517,04 14.401,03

74 0 -325,55 1,16 -107 -160,83 14.400,36 -107 -189,58 14.401,29

75 0 -734,98 1,29 0 -734,98 17,48 0 -734,98 20,65

76 0 -734,98 72,10 -107 -241,59 14.400,43 -107 -568,50 14.400,85

77 0 -2.742,65 2,75 0 -2.742,65 77,57 0 -2.742,65 89,23

78 0 -2.742,65 214,76 -107 -2.092,75 14.400,35 -107 -2.145,90 14.400,21

79 0 -2.564,50 4,05 0 -2.564,50 759,91 0 -2.564,50 886,23

80 -107 -2.538,28 14.417,53 -107 -1.535,05 14.400,16 -107 -1.517,04 14.401,89

81 0 9.859,66 0,43 0 9.859,66 1,81 0 9.859,66 1,80

82 0 9.859,66 0,12 0 9.859,66 1,48 0 9.859,66 1,55

83 0 22.664,68 0,77 0 22.664,68 19,72 0 22.664,68 21,38

84 0 22.664,68 0,24 0 22.664,68 11,40 0 22.664,68 12,05

85 0 32.757,02 4,25 0 32.757,02 169,81 0 32.757,02 154,00

86 0 32.757,02 0,83 0 32.757,02 124,51 0 32.757,02 134,47

87 0 64.748,83 14,77 0 64.748,83 5.627,61 0 64.748,83 6.313,25

88 0 64.748,82 5,70 0 64.748,82 4.648,67 0 64.748,82 9.393,03

89 0 84.960,21 89,51 -107 84.960,21 14.400,14 -107 84.960,21 14.400,12

90 0 84.960,21 19,80 -107 84.960,21 14.400,18 -107 84.960,21 14.400,17

91 -107 107.805,75 14.767,91 -107 107.805,75 14.400,30 -107 107.805,75 14.401,63

92 0 107.805,75 114,01 -107 107.805,75 14.400,22 -107 107.805,75 14.400,33

93 -107 129.965,05 14.490,31 -107 129.579,88 14.400,53 -107 129.579,88 14.401,60

94 -107 129.761,14 17.829,20 -107 129.675,85 14.400,30 -107 129.809,87 14.400,28

95 0 -837,73 0,04 0 -837,73 0,06 0 -837,73 0,06

96 0 -837,73 0,03 0 -837,73 0,17 0 -837,73 0,18

97 0 -3.032,74 0,05 0 -3.032,74 0,15 0 -3.032,74 0,16

98 0 -3.032,74 0,04 0 -3.032,74 0,49 0 -3.032,74 0,38

99 0 -4.027,37 0,06 0 -4.027,37 0,16 0 -4.027,37 0,15

100 0 -4.027,37 0,04 0 -4.027,37 0,54 0 -4.027,37 0,37

101 0 -5.510,39 0,07 0 -5.510,39 0,23 0 -5.510,39 0,22

102 0 -5.510,39 0,06 0 -5.510,39 1,19 0 -5.510,39 0,75

103 0 -1.267,35 0,03 0 -1.267,35 0,08 0 -1.267,35 0,08

104 0 -1.267,35 0,04 0 -1.267,35 0,43 0 -1.267,35 0,33

105 0 -2.310,30 0,08 0 -2.310,30 0,30 0 -2.310,30 0,27

106 0 -2.310,30 0,07 0 -2.310,30 10,66 0 -2.310,30 7,82

Continua na próxima página
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Tabela 3.1: Resultados computacionais de aproximação externa
e branch-and-bound (continuação da página anterior).

Inst. AE BB padrão BB (ramif. dupla)

Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo

107 0 -3.354,68 0,11 0 -3.354,68 0,50 0 -3.354,68 0,51

108 0 -3.354,68 0,08 0 -3.354,68 38,51 0 -3.354,68 10,93

109 0 -4.557,06 0,13 0 -4.557,06 0,48 0 -4.557,06 0,50

110 0 -4.557,06 0,10 0 -4.557,06 175,53 0 -4.557,06 78,61

111 0 -853,28 0,04 0 -853,28 0,15 0 -853,28 0,17

112 0 -853,28 0,04 0 -853,28 0,55 0 -853,28 0,40

113 0 -2.832,75 0,07 0 -2.832,75 0,30 0 -2.832,75 0,37

114 0 -2.832,75 0,08 0 -2.832,75 17,40 0 -2.832,75 15,42

115 0 -3.850,18 0,12 0 -3.850,18 0,34 0 -3.850,18 0,31

116 0 -3.850,18 0,11 0 -3.850,18 76,70 0 -3.850,18 83,17

117 0 -4.937,48 0,24 0 -4.937,48 0,51 0 -4.937,48 0,44

118 0 -4.937,48 0,16 0 -4.937,48 1.226,62 0 -4.937,48 1.562,23

119 0 -924,26 0,06 0 -924,26 0,17 0 -924,26 0,25

120 0 -924,26 0,05 0 -924,26 4,77 0 -924,26 3,82

121 0 -1.752,13 0,13 0 -1.752,13 0,80 0 -1.752,13 0,92

122 0 -1.752,13 0,12 0 -1.752,13 2.343,08 0 -1.752,13 959,81

123 0 -2.646,95 0,15 0 -2.646,95 1,17 0 -2.646,95 1,54

124 0 -2.646,95 0,17 -107 -2.639,95 14.400,50 -107 -2.646,95 14.400,27

125 0 -3.532,74 0,22 0 -3.532,74 2,15 0 -3.532,74 2,14

126 0 -3.532,74 0,26 -107 -3.493,21 14.400,47 -107 -3.485,08 14.400,24

127 0 -138,16 0,10 0 -138,16 0,27 0 -138,16 0,25

128 0 -138,16 0,12 0 -138,16 555,16 0 -138,16 628,69

129 0 -399,68 0,30 0 -399,68 0,92 0 -399,68 1,23

130 0 -399,68 0,27 -107 -369,44 14.400,57 -107 -361,22 14.400,34

131 0 -654,15 0,52 0 -654,15 3,08 0 -654,15 3,41

132 0 -654,15 0,43 -107 -624,91 14.400,58 -107 -628,91 14.402,91

133 0 -865,72 0,76 0 -865,72 4,54 0 -865,72 5,99

134 0 -865,72 0,68 -107 -823,05 14.400,68 -107 -842,70 14.400,31

135 0 -67,71 0,14 0 -67,71 0,86 0 -67,71 0,86

136 0 -67,71 0,16 -107 -67,71 14.400,61 -107 -64,80 14.400,45

137 0 -388,77 1,23 0 -388,77 1,30 0 -388,77 1,86

138 0 -388,77 0,41 -107 -359,49 14.400,53 -107 -364,49 14.400,39

139 0 -395,15 1,21 0 -395,15 13,66 0 -395,15 13,31

140 0 -395,15 0,80 -107 -328,55 14.400,59 -107 -335,37 14.401,58

141 0 -901,75 1,46 0 -901,75 28,23 0 -901,75 48,24

142 0 -901,75 1,42 -107 -850,85 14.400,51 -107 -832,35 14.403,08

143 -107 - 25.520,42 -107 - 14.400,09 -107 - 14.400,03

144 0 5,30 0,11 0 5,30 1,12 0 5,30 0,92

145 0 8,30 440,68 -107 8,30 14.400,31 -107 8,30 14.400,27

146 -107 - 16.580,04 -107 10,30 14.400,42 -107 10,40 14.400,49

147 -107 - 16.579,70 -107 21,50 14.400,09 -107 19,60 14.400,26

148 -107 - 16.586,11 -107 20,30 14.400,24 -107 18,60 14.400,25

149 -108 125,22 192,65 0 125,20 26,49 0 125,20 19,94

150 0 97,90 1,42 0 97,90 5,58 0 97,90 4,31

151 -108 207,99 378,50 0 207,99 256,62 0 207,99 197,09

152 0 424,54 57,83 0 424,54 490,04 0 424,54 218,76

ser conferidas no Apêndice A. As implementações foram feitas na linguagem C++,

compiladas com o compilador G++ do pacote GCC versão 4.4.3 e rodaram em um

computador com 4 processadores 64 bits Intel Xeon X5472 de frequência de 3,0

GHz e cache de 6 MB, 16 GB de memória RAM e utilizando o sistema operacional
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Ubuntu Linux 10.04.2 LTS cuja versão do kernel é 2.6.32-31-generic. Para a resolu-

ção dos problemas PLIM, foi utilizado o pacote Gurobi 4.6.1 [15] e para a resolução

dos problemas PNL, foi utilizado o pacote Ipopt 3.10 [29]. Quando o pacote PNL

apresentou falha de convergência, o problema PNL em questão foi considerado in-

viável. Os algoritmos foram con�gurados para rodar em modo thread única, isto é,

utilizando apenas um dos processadores disponíveis na máquina e para rodar com

um tempo máximo de execução de quatro horas em cada instância teste. O número

máximo de iterações foi ajustado em 100 para AE enquanto BB não sofreu limitação

nesse quesito. As implementações de BB contaram ainda com o uso de:

1. Uma estratégia de exploração da árvore que alterna, a cada 100 iterações,

entre as estratégias de melhor limite e profundidade. A ideia dessa alternância

é aproveitar a exploração de sub-ramos promissores da árvore com a estratégia

de melhor limite e a tendência de obter soluções viáveis rapidamente com a

estratégia de profundidade, o que pode ajudar a obter um número maior de

podas e uma exploração mais e�ciente;

2. A estratégia de rami�cação que toma a variável com maior distância de inte-

gralidade na solução ótima obtida para a relaxação contínua do subproblema

considerado (rami�cação sobre variável mais fracionária);

3. Uma rotina de pré-processamento sobre restrições lineares e desigualdades váli-

das geradas sobre linearizações das funções não lineares. Esta rotina, chamada

a cada subproblema resolvido, foi construída segundo [32, 35];

4. Uso de heurísticas de arredondamento, mergulho (diving) e feasibility pump.

Estas duas últimas serão detalhadas no Capítulo 5. A versão de feasibility

pump utilizada é a apresentada em [36];

5. A heurística de prioridade entre nós irmãos na árvore BB utilizada por [13]. Em

tal heurística, avalia-se o valor lagrangeano na solução ótima do nó pai alterada

no valor da variável yj sobre a qual a rami�cação é feita. O subproblema que

apresentar menor valor lagrangeano tem prioridade sobre o outro na exploração

(ambos tem a mesma profundidade e mesmo limite);

A Tabela 3.1 traz os resultados computacionais. Na primeira coluna desta ta-

bela, temos a numeração das linhas, seguida das colunas referentes aos resultados de

cada algoritmo. Para cada algoritmo, temos o código de retorno oferecido pela sua

aplicação (Cod), o valor da função objetivo na solução obtida (Solução) e o tempo

computacional em segundos utilizado (Tempo). Quando o algoritmo em questão é

capaz de convergir para uma solução ótima, o código de retorno gerado pelo mesmo é

zero (sucesso). Caso contrário, um código de erro diferente de zero é gerado. Nestes
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casos, a coluna Solução traz o valor da solução (função objetivo) na melhor solução

viável encontrada ou �-� quando nenhuma solução viável foi obtida nas condições

dadas. Os códigos de erro mais comuns são -107 (tempo máximo de execução al-

cançado) e -108 (máximo de iterações alcançado). O Apêndice B traz uma tabela

com todos os códigos de retorno utilizados neste trabalho. Eventuais diferenças nas

colunas Solução quando ambos os algoritmos obtém sucesso são explicadas pelas

tolerâncias de convergência adotadas pelos pacotes computacionais utilizados.

Conforme pode ser observado, o algoritmo AE foi capaz de atestar a solução

ótima de 133 dos 152 problemas teste (87,5%), enquanto BB apenas atestou a so-

lução ótima de 94 (61,8%) na versão padrão, e de 93 (61,2%) na versão rami�cação

dupla. AE pôde fornecer ao menos uma solução viável para 146 instâncias (96,1%),

enquanto que para BB, esse número foi de 150 instâncias (98,7%) na versão padrão

e 149 (98,0%) na versão com rami�cação dupla.

Segundo a métrica de avaliação de efetividade já de�nida na Seção 2.4, pode-

mos dizer as duas versões de BB apresentaram desempenho semelhante. A versão

padrão foi mais efetiva que a com rami�cação dupla em 65 problemas (42,8%),

enquanto a versão com rami�cação dupla foi mais efetiva em 63 (41,4%). Estes

resultados indicam que rami�car sobre mais de uma variável pode ser de fato mais

vantajoso em diversos casos, isto é, se a quantidade de memória computacional não

for insu�ciente, razão pela qual não pudemos testar a rami�cação sobre três variá-

veis adequadamente. Ainda assim, testes preliminares em condições especiais tem

mostrado que a rami�cação sobre três variáveis pode trazer, em diversos casos, re-

sultados melhores que a rami�cação dupla. É preciso ressaltar que, no entanto, na

maioria dos casos onde o tempo limite de execução foi alcançado, a versão padrão

(com rami�cação sobre uma única variável) encontrou solução viável melhor.

Em comparação com aproximação externa, podemos dizer que AE foi mais efetivo

em 130 problemas (85,5%), ao passo que BB padrão foi mais efetivo em 12 (7,8%).

Em relação a BB com rami�cação dupla, AE foi mais efetivo em 135 problemas

(88,8%), enquanto esta versão de BB foi mais efetiva em 11 (7,2%). Podemos notar

que desses 12 problemas onde BB padrão foi mais efetivo, 11 foram em casos onde

AE apresentou falha de convergência. Nos outros 8 problemas onde AE falhou,

apenas em 4 este algoritmo foi mais efetivo que BB padrão. Estes últimos resultados

indicam que BB pode ter um desempenho mais satisfatório nos casos em que AE

não converge. Temos ainda o fato de que todo o conjunto de instâncias só possui

variáveis binárias, com pouquíssimas restrições não-lineares em comparação com as

lineares, o que pode estar favorecendo o algoritmo AE, já que o mesmo aproxima os

poblemas utilizando PLIM.
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Capítulo 4

Algoritmos Híbridos

Neste capítulo, discutimos algoritmos híbridos para Programação Não Linear In-

teira Mista (PNLIM), isto é, algoritmos para PNLIM que misturam os conceitos de

aproximação linear, mencionados no Capítulo 2, e de branch-and-bound, menciona-

dos no Capítulo 3. A ideia principal destes algoritmos é a de construir abordagens

consistentes potencializando atrativos e remediando inconveniências das duas me-

todologias. De modo geral, o algoritmo de aproximação linear preferido para este

�m é o de Aproximação Externa (AE), pois conforme constatado no capítulo 2, é a

metodologia dessa classe que tem fornecido os melhores resultados práticos.

Ainda trabalhamos sobre o seguinte problema de PNLIM:

(P ) minimizarx,y f(x, y)

sujeito a: g(x, y) ≤ 0

x ∈ X, y ∈ Y ∩ Zny

(4.1)

onde X e Y são subconjuntos poliédricos de Rnx e Rny , respectivamente, e Y é

limitado. As funções f : X × Y → R e g : X × Y → Rm são convexas e duplamente

diferenciáveis e contínuas. Denominamos o problema (4.1) por P e por P̃ o problema

de Programação Não Linear (PNL) obtido ao se retirar as restrições de integralidade

de P .

Nesse capítulo, trabalharemos com problemas de�nidos a partir de P apresenta-

dos nos capítulos anteriores. Iniciamos com o subproblema de PNLIM cuja relaxação

contínua é abordada em cada nó da árvore de branch-and-bound :

(PȲ ) minimizarx,y f(x, y)

sujeito a: g(x, y) ≤ 0

x ∈ X, y ∈ Ȳ ∩ Zny

(4.2)

onde Ȳ é um subconjunto poliédrico de Y . Denotamos este problema por PȲ e sua
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relaxação contínua por P̃Ȳ . Seguimos com o problema mestre utilizado em AE:

(PAE(T )) minα,x,y α

sujeito a: ∇f(xk, yk)T

(
x− xk

y − yk

)
+ f(xk, yk) ≤ α, ∀(xk, yk) ∈ T

∇g(xk, yk)T

(
x− xk

y − yk

)
+ g(xk, yk) ≤ 0, ∀(xk, yk) ∈ T

x ∈ X, y ∈ Y ∩ Zny

(4.3)

Lembramos que o problema mestre (4.3) é um problema de Programação Linear

Inteira Mista (PLIM) construído a partir de linearizações das funções não lineares de

(4.1) sobre um conjunto de pontos de linearização T . Denominaremos este problema

construído a partir de um dado T como PAE(T ). Aproveitamos para de�nir como

P̃AE(T ) o problema de Programação Linear (PL) obtido ao se retirar as restrições

de integralidade de PAE(T ) (relaxação contínua) e para de�nir o problema mestre

para um subproblema PȲ como PAE
Ȳ

(T ) e sua relaxação contínua como P̃AE
Ȳ

(T ).

Também reapresentamos o problema PNL obtido ao se �xar as variáveis inteiras

de P em um determinado valor ŷ:

(Pŷ) minimizarx f(x, ŷ)

sujeito a: g(x, ŷ) ≤ 0

x ∈ X
(4.4)

Denominamos o problema acima por Pŷ. Por �m, de�nimos o problema de viabili-

dade PNL obtido a partir Pŷ quando este é inviável:

(P V
ŷ ) minimizaru,x

∑m
i=1 ui

sujeito a: g(x, ŷ) ≤ u

u ≥ 0,

x ∈ X, u ∈ Rm

(4.5)

Denominados o problema de viabilidade (4.5) como P V
ŷ .

Neste capítulo, apresentamos o algoritmo de branch-and-bound baseado em PL e

PNL [11] na Seção 4.1 e o algoritmo híbrido proposto em [1] na Seção 4.2. Resultados

computacionais utilizando o solver BONMIN [1] são apresentados na Seção 4.3
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4.1 Algoritmo de branch-and-bound PL/PNL

Em [11], Quesada e Grossmann apresentam um algoritmo para PNLIM baseado

na resolução de problemas PL e PNL. Apesar de comumente classi�cado (inclusive

pelos próprios autores) como um algoritmo de Branch-and-Bound (BB), já que o

mesmo faz uso desta conhecida metodologia de enumeração implícita, o encaixamos

na categoria de híbrido devido ao elemento central do algoritmo ser a aproximação

linear do problema P através do problema mestre.

A principal motivação deste algoritmo vem de observações sobre o desempenho

do algoritmo AE. Note que a cada iteração deste algoritmo, um problema PLIM

(problema mestre) precisa ser resolvido. Essas resoluções geralmente são feitas por

meio de um procedimento do tipo "caixa-preta", isto é, um procedimento cujo fun-

cionamento interno é desconhecido ou irrelevante e a interação é feita por meio de

protocolos de entrada e saída. Quesada e Grossmann observaram que as sucessivas

resoluções PLIM demandam alto esforço computacional e que a e�ciência da abor-

dagem como um todo poderia ser melhorada se o procedimento PLIM pudesse ser

integrado de forma mais efetiva à metodologia como um todo. Assim, a proposta do

algoritmo é realizar uma única resolução PLIM, de forma integrada ao procedimento

AE, por meio de um algoritmo de branch-and-cut que, então, resolve problemas de

PL nos nós de sua árvore de enumeração. Essa resolução de um único problema de

PLIM é viabilizada pela adoção das seguintes estratégias:

1. Sub-ramos da árvore de enumeração só podem ser podados por inviabilidade

ou por limite. Quando uma solução ótima (αk, xk, yk) de P̃AE
Y k (T ) é encontrada

no nó corrente k com yk tendo valor inteiro, novas linearizações de f e de g

são adicionadas ao problema PLIM mestre, na mesma �loso�a do algoritmo

AE, para:

(a) Cortar qualquer solução para o problema mestre que possua yk como

valor para y, caso não exista nenhuma solução viável para P tendo y esse

valor;

(b) Evitar que alguma solução ótima do problema mestre possua yk como

valor para y, caso não exista solução ótima para P tendo y esse valor;

(c) Atestar que existe uma solução ótima para P tendo yk como valor para

y, se assim realmente o for.

Note que os subitens acima são conseguidos por AE quando este acrescenta

linearizações sobre o ponto (x̄, yk), sendo x̄ uma solução ótima do problema

Pyk , ou a parte referente a x da solução ótima de P V
yk
, se Pyk for inviável.
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2. Um determinado sub-ramo da árvore só pode ser podado por limite se seu

limite inferior for maior ou igual que o limite superior do problema de PNLIM

abordado P (e não do que o limite superior do problema de PLIM mestre).

Entrada: P : Problema de PNLIM (4.1) abordado
Saída: (x∗, y∗): solução ótima de P (se existir)

1 zU = +∞ ;

2 Seja (x0, y0) uma solução ótima de P̃ ;
3 T = {(x0, y0)} ;
4 Y 0 = Y ;
5 Seja N = {0} a lista inicial de nós em aberto ;
6 Seja Li o limite inferior do nó i ;
7 L0 = −∞ ;
8 i = 0;
9 enquanto N 6= ∅ faça
10 Selecione um nó k de N ;

11 se P̃AE
Y k (T ) é inviável então

12 N = N\{k} ; // Poda por inviabilidade

13 senão

14 Seja (αk, xk, yk) uma solução ótima de P̃AE
Y k (T ) ;

15 enquanto yk é inteiro e αk < zU faça
16 se Pyk é viável então
17 Seja x̄ a solução ótima de Pyk ;

18 se f(x̄, yk) < zU então
19 zU = f(x̄, yk) ;

20 (x∗, y∗) = (x̄, yk) ;

21 N = N\{j : Lj ≥ zU} ; // Podas por limite

22 senão
23 Seja (ū, x̄) a solução ótima de PV

yk ;

24 T = T ∪ {(x̄, yk)} ;
25 Seja (αk, xk, yk) uma solução ótima de P̃AE

Y k (T ) ;

26 se αk < zU então
// Ramificação

27 Selecione uma variável yj com valor ykj não inteiro ;

28 Y i+1 = Y k ∩ {y ∈ Rny : yj ≤ byjc} ;
29 Y i+2 = Y k ∩ {y ∈ Rny : yj ≥ dyje} ;
30 Li+1 = Li+2 = αk ;
31 N = N ∪ {i+ 1, i+ 2}\{k} ;
32 i = i+ 2 ;

33 senão
34 N = N\{k} ; // Poda por limite

Algoritmo 4.1: Algoritmo de branch-and-bound PL/PNL.

Note que o item 1 implica no acréscimo de novas restrições ao problema mes-

tre quando soluções inteiras forem encontradas. Em outras palavras, o problema

mestre é atualizado dinamicamente ao longo de sua árvore de enumeração. Estas

atualizações não seguem a ideia de particionamento do espaço do algoritmo BB, isto

é, quando linearizações são acrescentadas em um dado nó da árvore, as novas res-
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trições passam a ser exigidas em todos os subproblemas PL resolvidos desse ponto

em diante, independente do sub-ramo em que se localizem. Observamos que quando

uma solução inteira é encontrada e, assim, o problema mestre é atualizado, uma

nova resolução PL no nó corrente é realizada, até que a solução ótima obtida para

o mesmo não respeite mais as restrições de integralidade.

O algoritmo de branch-and-bound baseado em PL-PNL de Quesada e Grossmann

é mostrado como Algoritmo 4.1. Esta versão é baseada na apresentada em [1]. Do

ponto de vista teórico, em comparação com AE, esta abordagem traz a expectativa

da resolução de um número menor de subproblemas de PL na árvore a troco de um

número possivelmente maior de problemas de PNL Pyk . Por esta razão, segundo

[2], esta abordagem é mais recomendada que AE em casos onde a resolução dos

problemas mestre PAE(T ) seja a parte crítica em comparação com a resolução dos

problemas de PNL Pyk . De qualquer modo, na prática, existe uma desvantagem

muito grande no algoritmo que acabamos de apresentar: a sua di�culdade de im-

plementação. Ao utilizar a resolução PLIM de pacotes computacionais avançados,

o algoritmo AE se bene�cia diretamente de diversas estratégias bem engenhosas já

embutidas nesses softwares, fruto de décadas de evolução da área. Ao tomar para

si a tarefa de resolução do problema mestre, essa vantagem é perdida. Uma vez que

implementar essa resolução do problema mestre PLIM de forma comparável a dos

softwares mencionados é uma tarefa extremamente árdua, na prática, o desempenho

desse novo algoritmo pode �car bastante aquém do desempenho de um algoritmo

AE que faz uso dessas ferramentas. Todavia, ressaltamos que este algoritmo tem

fortes chances de apresentar desempenho superior a AE se a resolução da árvore de

branch-and-bound puder ser feita com qualidade equiparável a dos principais solvers

de PLIM. Diante desse contexto, e por não nos julgarmos capazes de realizar uma

boa implementação deste algoritmo no tempo disponibilizado, nos vimos forçados a

optar pela não implementação do mesmo.

4.2 Algoritmo de branch-and-bound PL/PNL com

Aproximação Externa

O termo algoritmo híbrido foi usado pela primeira vez por Bonami et al. em [1]

para apresentar um dos algoritmos para PNLIM utilizados pelo solver BONMIN. O

esqueleto da nova abordagem é dado pelo algoritmo BB baseado em PL e PNL da

Seção 4.1. A este esqueleto, são acrescidos dois elementos:

1. Uma espécie de busca local que realiza iterações do algoritmo de Aproximação

Externa sobre o problema PNLIM original P , por um tempo limitado antes da

árvore começar a ser explorada (os autores de�niram esse tempo como 30s).
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Entrada: P : Problema de PNLIM (4.1) abordado, β: parâmetro para a determinação dos
nós resolvidos com PNL

Saída: (x∗, y∗): solução ótima de P (se existir)
1 zU = +∞ ;

2 Seja (x0, y0) uma solução ótima de P̃ ; T = (x0; y0) ; Y 0 = Y ;
3 enquanto Tempo de busca local não é excedido faça
4 Execute iterações do Algoritmo de Aproximação Externa 2.1, salvando os pontos de

linearização no conjunto T . ;

5 Seja N = {0} a lista inicial de nós em aberto ;
6 Seja Li o limite inferior do nó i ;
7 L0 = −∞ ;
8 i = 0 ; b = 0;
9 enquanto N 6= ∅ faça
10 Selecione um nó k de N ;
11 se b ≡ 1 (mod β) então

12 Seja (x̄, ȳ) a solução ótima de P̃Y k ;

13 se ȳ é inteira e f(x̄, ȳ) < zU então
14 zU = f(x̄, ȳ) ;
15 (x∗, y∗) = (x̄, ȳ) ;

16 N = N\{j : Lj ≥ zU} ; // Podas por limite

17 T = T ∪ (x̄, ȳ) ;

18 se P̃AE
Y k (T ) é inviável então

19 N = N\{k} ; // Poda por inviabilidade

20 senão

21 Seja (αk, xk, yk) uma solução ótima de P̃AE
Y k (T ) ;

22 enquanto yk é inteiro e αk < zU faça
23 se Pyk é viável então
24 Seja x̄ a solução ótima de Pyk ;

25 se f(x̄, yk) < zU então
26 zU = f(x̄, yk) ;

27 (x∗, y∗) = (x̄, yk) ;

28 N = N\{j : Lj ≥ zU} ; // Podas por limite

29 senão
30 Seja (ū, x̄) a solução ótima de PV

yk ;

31 T = T ∪ {(x̄, yk)} ;
32 Seja (αk, xk, yk) uma solução ótima de P̃AE

Y k (T ) ;

33 se αk < zU então
// Ramificação

34 Selecione uma variável yj com valor ykj não inteiro ;

35 Y i+1 = Y k ∩ {y ∈ Rny : yj ≤ byjc} ;
36 Y i+2 = Y k ∩ {y ∈ Rny : yj ≥ dyje} ;
37 Li+1 = Li+2 = αk ;
38 N = N ∪ {i+ 1, i+ 2}\{k} ;
39 i = i+ 2 ; b = b+ 1 ;

40 senão
41 N = N\{k} ; // Poda por limite

Algoritmo 4.2: Algoritmo de branch-and-bound PL/PNL com Aproximação
Externa.
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Os pontos de linearização obtidos por esse algoritmo também serão utilizados

ao longo da árvore de BB.

2. Dado um conjunto poliédrico Y k ⊂ Y obtido no nó k da árvore de BB do

problema mestre, o algoritmo pode resolver a relaxação PNL P̃Y k para obter

um limite inferior mais alto para o ramo, o que pode aumentar o número de

podas, permitindo assim um exploração da árvore mais e�ciente. Esta estra-

tégia foi adotada pelos autores a cada β nós explorados (os autores adotaram

10 como valor para β).

O Algoritmo híbrido de de Bonami et al. é mostrado como Algoritmo 4.2. Esta

versão é baseada no artigo original [1] onde os autores reportam ainda o uso de cortes

de PLIM para melhorar o desempenho do algoritmo entre as linhas 17 e 18, pois,

uma vez que esta abordagem usa o algoritmo da Seção 4.1 como espinha dorsal, ela

herda sua principal di�culdade: a de conseguir uma resolução e�ciente para o PLIM

abordado sem uso de pacotes computacionais e�cientes para este �m. Por esta razão,

este algoritmo também não pôde ser implementado neste estudo. Observamos ainda

que, pode-se adicionar poda por inviabilidade no nó corrente quando a resolução de

P̃Y k atestar que este subproblema é inviável na linha 12.

4.3 Resultados computacionais

Nesta seção, apresentamos resultados computacionais gerados pela aplicação da im-

plementação do método híbrido de Bonami et al. (branch-and-bound PL/PNL com

aproximação externa.) presente no solver BONMIN, versão 1.5.1, juntamente com

os resultados gerados por nossas implementações dos algoritmos de Aproximação

Externa (AE) e Branch-and-Bound padrão (BB) para 152 instâncias de teste de

PNLIM disponíveis em [28]. Informações adicionais sobre esses problemas podem

ser conferidas no Apêndice A.

Todos os códigos foram escritos na linguagem C++, compilados com o com-

pilador G++ do pacote GCC versão 4.4.3 e rodaram em um computador com 4

processadores 64 bits Intel Xeon X5472 de frequência de 3,0 GHz e cache de 6 MB,

16 GB de memória RAM e utilizando o sistema operacional Ubuntu Linux 10.04.2

LTS cuja versão do kernel é 2.6.32-31-generic. Para resolução de problemas PLIM,

AE utilizou pacote GUROBI 4.6.1, enquanto BONMIN fez uso do pacote CPLEX

12.3. Ambos os códigos utilizaram o pacote Ipopt 3.10 como rotina PNL. Con�gu-

ramos GUROBI em AE e CPLEX em BONMIN para rodar em modo thread única,

isto é, utilizando apenas um dos processadores disponíveis na máquina. Entretanto,

pudemos perceber que em determinados momentos, CPLEX não respeitou essa res-
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Tabela 4.1: Resultados computacionais de aproximação externa,
branch-and-bound padrão e branch-and-bound PL-PNL hí-
brido.

Inst. AE BB padrão Bonmin-1.5.1 (B-Hyb)

Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo

1 0 769.440,40 4,40 0 769.440,40 47,10 0 769.440,38 13,13

2 0 1.241.125,47 3,64 0 1.241.125,47 108,94 0 1.241.125,45 23,47

3 0 1.543.472,33 8,68 0 1.543.472,33 420,99 0 1.543.472,31 51,57

4 0 2.295.348,74 118,74 0 2.295.348,73 712,56 0 2.295.348,68 94,27

5 -108 - 26,31 0 41.573,30 2,80 0 41.573,30 2,18

6 0 41.573,26 0,50 0 41.573,26 3,11 0 41.573,25 1,35

7 0 6.545,00 1,25 0 6.545,00 33,55 0 6.545,00 4,90

8 0 6.545,00 0,32 0 6.545,00 18,13 0 6.545,00 1,62

9 0 8.092,50 44,77 0 8.092,50 616,41 0 8.092,50 40,87

10 0 8.092,50 11,25 0 8.092,50 294,58 0 8.092,50 9,56

11 -108 28.351,45 21,24 0 26.669,13 3,39 0 26.669,13 4,78

12 0 26.669,11 0,65 0 26.669,11 4,34 - 26.669,10 0,65

13 -108 58.760,94 40,71 0 40.262,42 371,17 0 40.262,42 36,95

14 0 40.262,39 5,07 0 40.262,39 60,17 - 58.907,30 2,33

15 -108 - 322,87 0 8.092,50 612,54 0 8.092,50 54,46

16 0 8.092,50 12,75 0 8.092,50 211,24 0 8.092,50 8,25

17 0 37,95 0,04 0 37,95 0,05 0 37,95 0,25

18 0 37,95 0,03 0 37,95 0,04 0 37,95 0,24

19 0 48,99 0,43 0 48,99 0,55 - 48,99 1,81

20 0 48,99 0,14 0 48,99 0,47 - 48,99 1,15

21 0 54,41 23,45 0 54,41 23,64 0 54,41 6,30

22 0 54,41 7,03 0 54,41 14,56 0 54,41 1,76

23 0 64,50 2.088,42 0 64,50 928,98 0 64,50 328,01

24 0 64,50 388,32 0 64,50 724,45 0 64,50 85,76

25 -107 66,93 18.661,90 -107 66,93 14.400,56 T 66,93 14.411,87

26 -107 66,93 16.494,97 -107 66,93 14.400,38 0 66,93 9.779,21

27 0 17,75 51,19 -107 17,75 14.400,27 0 17,75 92,43

28 0 20,73 168,07 -107 32,38 14.400,28 0 20,73 174,92

29 0 22,38 559,89 -107 32,38 14.400,36 0 22,38 418,39

30 0 23,46 17.045,35 -107 - 14.400,01 0 23,46 2.734,64

31 0 116,95 5.647,73 -107 135,06 14.400,29 0 116,95 605,39

32 0 131,65 12.250,10 -107 143,20 14.400,37 0 131,65 2.936,49

33 0 -7.174,22 22,45 -107 -7.128,22 14.400,93 - -7.103,11 44,21

34 0 -1.296,12 1,04 -107 -1.286,24 14.400,41 0 -1.296,12 2,01

35 0 -2.238,40 1,15 0 -2.238,40 7,60 0 -2.238,40 1,93

36 0 -2.238,40 85,24 -107 -2.238,40 14.400,18 0 -2.238,40 25,54

37 0 -3.068,93 0,94 0 -3.068,93 15,02 0 -3.068,93 2,11

38 0 -3.068,93 60,34 -107 -2.973,08 14.400,51 - -2.943,42 14,61

39 0 -7.174,22 1,40 0 -7.174,22 9,61 0 -7.174,22 3,37

40 0 -7.174,22 22,43 -107 -7.128,22 14.400,48 - -7.103,11 44,24

41 0 -6.581,93 233,08 -107 -5.914,69 14.400,33 0 -6.581,94 98,42

42 0 -1.721,45 0,87 -107 -1.714,81 14.400,43 0 -1.721,45 1,45

43 0 -1.741,39 1,11 0 -1.741,39 24,56 0 -1.738,41 2,34

44 0 -1.741,39 53,38 -107 -1.705,63 14.400,34 0 -1.741,39 151,68

45 0 -2.722,45 2,12 0 -2.722,45 73,12 0 -2.722,45 6,67

46 0 -2.722,45 319,58 -107 -2.524,15 14.400,24 - -2.619,98 49,74

47 0 -6.581,94 1,72 0 -6.581,94 14,00 0 -6.581,94 5,39

48 0 -6.581,93 232,26 -107 -5.914,69 14.400,40 0 -6.581,94 98,22

49 0 -3.410,85 729,34 -107 -2.193,14 14.400,54 0 -3.410,85 3.335,67

50 0 -1.269,93 0,43 -107 -1.266,91 14.400,33 0 -1.269,93 2,12

51 0 -1.774,40 0,76 0 -1.774,40 8,40 0 -1.774,40 3,03

52 0 -1.774,40 26,44 -107 -1.506,81 14.400,34 0 -1.774,40 70,16

Continua na próxima página
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Tabela 4.1: Resultados computacionais de aproximação externa,
branch-and-bound padrão e branch-and-bound PL-PNL hí-
brido (continuação da página anterior).

Inst. AE BB padrão Bonmin-1.5.1 (B-Hyb)

Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo

53 0 -2.827,93 2,80 0 -2.827,93 66,55 0 -2.827,93 6,52

54 0 -2.827,92 240,59 -107 -2.734,56 14.400,50 0 -2.827,93 172,21

55 0 -3.410,85 1,77 0 -3.410,86 50,43 0 -3.410,86 5,79

56 0 -3.410,85 731,20 -107 -2.193,14 14.400,48 0 -3.410,85 3.339,68

57 0 -2.450,77 829,44 -107 -1.209,58 14.400,15 0 -2.450,77 5.933,94

58 0 -1.150,30 0,66 -107 -1.089,90 14.400,27 0 -1.150,30 7,53

59 0 -1.092,09 1,10 0 -1.092,09 48,53 0 -1.092,09 3,08

60 0 -1.092,09 74,67 -107 -483,64 14.400,51 0 -1.092,09 81,82

61 0 -2.028,81 1,98 0 -2.028,81 369,13 0 -2.028,81 10,19

62 0 -2.028,81 272,06 -107 -1.325,76 14.400,32 0 -2.028,81 1.483,42

63 0 -2.450,77 2,52 0 -2.450,77 116,15 0 -2.450,77 10,63

64 0 -2.450,77 828,86 -107 -1.209,58 14.400,25 0 -2.450,77 5.930,42

65 -107 -2.529,07 14.648,33 -107 -1.984,69 14.400,32 0 -2.529,07 1.528,63

66 0 -510,07 1,98 -107 -406,54 14.400,43 0 -510,07 3,06

67 0 -730,51 1,46 0 -730,51 30,14 0 -730,51 2,97

68 0 -730,51 252,84 -107 -536,55 14.400,27 T -690,39 14.419,51

69 0 -1.543,06 1,91 0 -1.543,06 146,29 - -1.538,37 5,25

70 0 -1.543,06 990,10 -107 -1.327,54 14.400,48 0 -1.543,06 255,02

71 0 -2.529,07 5,22 0 -2.529,07 837,73 0 -2.529,07 15,52

72 -107 -2.529,07 14.673,29 -107 -1.984,69 14.400,34 0 -2.529,07 1.529,76

73 -107 -2.538,28 14.427,36 -107 -1.535,05 14.400,22 0 -2.564,50 12.402,22

74 0 -325,55 1,16 -107 -160,83 14.400,36 0 -325,55 4,54

75 0 -734,98 1,29 0 -734,98 17,48 0 -734,66 2,62

76 0 -734,98 72,10 -107 -241,59 14.400,43 0 -734,98 231,14

77 0 -2.742,65 2,75 0 -2.742,65 77,57 - -2.727,17 5,34

78 0 -2.742,65 214,76 -107 -2.092,75 14.400,35 0 -2.742,65 174,22

79 0 -2.564,50 4,05 0 -2.564,50 759,91 0 -2.564,50 17,29

80 -107 -2.538,28 14.417,53 -107 -1.535,05 14.400,16 0 -2.564,50 12.401,30

81 0 9.859,66 0,43 0 9.859,66 1,81 0 9.859,66 1,34

82 0 9.859,66 0,12 0 9.859,66 1,48 0 9.859,66 0,41

83 0 22.664,68 0,77 0 22.664,68 19,72 0 22.664,68 4,33

84 0 22.664,68 0,24 0 22.664,68 11,40 - 25.589,96 0,31

85 0 32.757,02 4,25 0 32.757,02 169,81 0 32.757,02 14,35

86 0 32.757,02 0,83 0 32.757,02 124,51 0 32.757,02 1,28

87 0 64.748,83 14,77 0 64.748,83 5.627,61 0 64.748,83 68,37

88 0 64.748,82 5,70 0 64.748,82 4.648,67 - 64.906,74 2,08

89 0 84.960,21 89,51 -107 84.960,21 14.400,14 0 84.960,21 213,74

90 0 84.960,21 19,80 -107 84.960,21 14.400,18 0 84.960,21 4,43

91 -107 107.805,75 14.767,91 -107 107.805,75 14.400,30 0 107.805,75 325,96

92 0 107.805,75 114,01 -107 107.805,75 14.400,22 0 107.805,75 25,58

93 -107 129.965,05 14.490,31 -107 129.579,88 14.400,53 - 129.579,88 9.913,00

94 -107 129.761,14 17.829,20 -107 129.675,85 14.400,30 0 129.579,88 300,40

95 0 -837,73 0,04 0 -837,73 0,06 0 -837,44 0,13

96 0 -837,73 0,03 0 -837,73 0,17 0 -837,44 0,17

97 0 -3.032,74 0,05 0 -3.032,74 0,15 0 -3.032,74 0,17

98 0 -3.032,74 0,04 0 -3.032,74 0,49 0 -3.032,74 0,16

99 0 -4.027,37 0,06 0 -4.027,37 0,16 0 -4.027,37 0,20

100 0 -4.027,37 0,04 0 -4.027,37 0,54 0 -4.027,37 0,20

101 0 -5.510,39 0,07 0 -5.510,39 0,23 0 -5.510,39 0,23

102 0 -5.510,39 0,06 0 -5.510,39 1,19 0 -5.481,05 0,18

103 0 -1.267,35 0,03 0 -1.267,35 0,08 0 -1.267,35 0,48

104 0 -1.267,35 0,04 0 -1.267,35 0,43 0 -1.254,35 0,21

Continua na próxima página
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Tabela 4.1: Resultados computacionais de aproximação externa,
branch-and-bound padrão e branch-and-bound PL-PNL hí-
brido (continuação da página anterior).

Inst. AE BB padrão Bonmin-1.5.1 (B-Hyb)

Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo

105 0 -2.310,30 0,08 0 -2.310,30 0,30 0 -2.310,30 0,44

106 0 -2.310,30 0,07 0 -2.310,30 10,66 0 -2.306,37 0,33

107 0 -3.354,68 0,11 0 -3.354,68 0,50 0 -3.354,68 0,54

108 0 -3.354,68 0,08 0 -3.354,68 38,51 0 -2.448,69 0,41

109 0 -4.557,06 0,13 0 -4.557,06 0,48 0 -4.557,06 0,77

110 0 -4.557,06 0,10 0 -4.557,06 175,53 0 -4.557,06 0,70

111 0 -853,28 0,04 0 -853,28 0,15 0 -853,28 0,40

112 0 -853,28 0,04 0 -853,28 0,55 0 -853,28 0,27

113 0 -2.832,75 0,07 0 -2.832,75 0,30 0 -2.832,75 0,51

114 0 -2.832,75 0,08 0 -2.832,75 17,40 0 -2.832,75 0,40

115 0 -3.850,18 0,12 0 -3.850,18 0,34 0 -3.850,18 0,69

116 0 -3.850,18 0,11 0 -3.850,18 76,70 - -3.828,14 0,95

117 0 -4.937,48 0,24 0 -4.937,48 0,51 0 -4.937,48 1,03

118 0 -4.937,48 0,16 0 -4.937,48 1.226,62 - -4.903,48 1,07

119 0 -924,26 0,06 0 -924,26 0,17 0 -924,26 0,50

120 0 -924,26 0,05 0 -924,26 4,77 0 -924,26 0,18

121 0 -1.752,13 0,13 0 -1.752,13 0,80 0 -1.752,13 0,85

122 0 -1.752,13 0,12 0 -1.752,13 2.343,08 - -1.752,13 1,02

123 0 -2.646,95 0,15 0 -2.646,95 1,17 0 -2.646,95 1,48

124 0 -2.646,95 0,17 -107 -2.639,95 14.400,50 0 -2.646,95 8,25

125 0 -3.532,74 0,22 0 -3.532,74 2,15 0 -3.532,74 1,99

126 0 -3.532,74 0,26 -107 -3.493,21 14.400,47 0 -3.532,74 8,76

127 0 -138,16 0,10 0 -138,16 0,27 0 -138,16 0,80

128 0 -138,16 0,12 0 -138,16 555,16 0 -138,16 0,46

129 0 -399,68 0,30 0 -399,68 0,92 0 -398,25 1,63

130 0 -399,68 0,27 -107 -369,44 14.400,57 0 -399,68 376,23

131 0 -654,15 0,52 0 -654,15 3,08 0 -654,15 4,44

132 0 -654,15 0,43 -107 -624,91 14.400,58 0 -654,15 4,42

133 0 -865,72 0,76 0 -865,72 4,54 - -844,79 2,17

134 0 -865,72 0,68 -107 -823,05 14.400,68 0 -865,72 16,31

135 0 -67,71 0,14 0 -67,71 0,86 0 -60,86 0,72

136 0 -67,71 0,16 -107 -67,71 14.400,61 0 -67,71 0,58

137 0 -388,77 1,23 0 -388,77 1,30 0 -388,77 1,89

138 0 -388,77 0,41 -107 -359,49 14.400,53 0 -388,77 4,08

139 0 -395,15 1,21 0 -395,15 13,66 0 -395,15 32,62

140 0 -395,15 0,80 -107 -328,55 14.400,59 0 -395,15 43,31

141 0 -901,75 1,46 0 -901,75 28,23 0 -901,75 6,96

142 0 -901,75 1,42 -107 -850,85 14.400,51 0 -901,75 67,32

143 -107 - 25.520,42 -107 - 14.400,09 - - -

144 0 5,30 0,11 0 5,30 1,12 - - -

145 0 8,30 440,68 -107 8,30 14.400,31 - - -

146 -107 - 16.580,04 -107 10,30 14.400,42 - - -

147 -107 - 16.579,70 -107 21,50 14.400,09 - - -

148 -107 - 16.586,11 -107 20,30 14.400,24 - - -

149 -108 125,22 192,65 0 125,20 26,49 - 2.163,84 54,48

150 0 97,90 1,42 0 97,90 5,58 0 97,90 0,77

151 -108 207,99 378,50 0 207,99 256,62 0 207,99 657,82

152 0 424,54 57,83 0 424,54 490,04 - 2.861,35 4,91

trição. O tempo máximo de execução em todos os algoritmos foi ajustado em quatro

horas para cada instância de teste.
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A Tabela 4.1 traz os resultados computacionais. Na primeira coluna desta tabela,

temos a numeração das instâncias de teste, seguida das colunas referentes aos resul-

tados de cada algoritmo. Para cada algoritmo, temos o código de retorno oferecido

pela sua aplicação (Cod), o valor da função objetivo na solução obtida (Solução)

e o tempo computacional em segundos utilizado (Tempo). Quando AE ou BB são

capazes de convergir para uma solução ótima, o código de retorno gerado pelos mes-

mos é zero (sucesso). Caso contrário, um código de erro diferente de zero é gerado.

Nestes casos, a coluna Solução traz o valor da solução (função objetivo) na melhor

solução viável encontrada ou �-� quando nenhuma solução viável foi obtida nas con-

dições dadas. Os códigos de erro mais comuns são -107 (tempo máximo de execução

alcançado) e -108 (máximo de iterações alcançado). O Apêndice B traz uma tabela

com todos os códigos de retorno utilizados neste trabalho. Quando BONMIN não

foi capaz de atestar otimalidade, preenchemos a coluna Cod com T (tempo máximo

de execução alcançado) ou com �-� (erro inde�nido).

Como pode ser observado, o número de problemas teste onde AE e BB foram

capazes de atestar a solução ótima foi de, respectivamente, 133 (87,5%) e 94 (61,8%),

enquanto o algoritmo híbrido de BONMIN atestou a solução ótima de 125 (82,2%).

AE e o algoritmo híbrido de BONMIN foram capazes de encontrar ao menos uma

solução viável em 146 instâncias (96,1%), enquanto que, para BB, esse número foi

de 150 (98,7%).

Segundo a métrica de avaliação de efetividade já de�nida na Seção 2.4, pode-

mos a�rmar que BB foi mais efetivo que o algoritmo híbrido em 44 casos (28,9%),

enquanto o algoritmo híbrido foi mais efetivo em 103 (67,8%). Em comparação

com AE, podemos dizer que AE foi mais efetivo que o algororitmo híbrido em 113

(74,3%) dos problemas, ao passo que o algoritmo híbrido foi mais efetivo em 34

(22,4%). Apesar das implementações terem autorias diferentes, ambas utilizaram a

mesma rotina base de PNL, e, assim, podemos concluir que o principal fator res-

ponsável pelo melhor desempenho de AE foi o uso, por parte deste algoritmo, de

um pacote extremamente e�ciente para resolver problemas de PLIM que faz uso das

mais avançadas técnicas disponíveis na área, con�rmando assim nossos comentários

anteriores sobre a di�culdade da implementação dos métodos desta seção. Todavia,

apontamos que o algoritmo híbrido de BONMIN se saiu melhor que AE em algumas

das instâncias com considerável número de restrições não lineares.
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Capítulo 5

Heurísticas

Heurísticas tem desempenhado um papel fundamental na área de Programação Li-

near Inteira Mista (PLIM). Seu uso pode trazer soluções viáveis de modo bastante

rápido para problemas que são extremamente difíceis de serem abordados. Em mui-

tos casos, um algoritmo de branch-and-bound pode demorar consideravelmente até

encontrar alguma solução viável para o problema considerado, o que pode inclu-

sive inviabilizar sua aplicação dependendo das dimensões do problema, da árvore

de enumeração e da memória computacional disponível, já que podas por limites

são inviabilizadas até a obtenção do limite superior (em problemas de minimiza-

ção). Assim, as heurísticas tem colaborado decisivamente não só na e�ciência, mas

também na e�cácia de pacotes PLIM.

Na área de Programação Não Linear Inteira Mista (PNLIM), sua importância

pode ser tão grande quanto na área de PLIM, ou talvez ainda maior, dadas as novas

di�culdades deste universo. Tendo uma solução viável em mãos, temos também um

limite superior para um problema de minimização, e estes dois elementos podem ser

de extrema utilidade para:

1. Evitar a exploração desnecessária de sub-ramos em um algoritmo de branch-

and-bound por meio de podas por limite;

2. Acelerar a resolução do problema mestre PLIM nos algoritmos de aproximação

linear passando-se o limite para o procedimento resolvedor;

3. Fortalecer a relaxação dada pelo problema mestre dos algoritmos de apro-

ximação linear acrescentando-se a solução viável no conjunto de pontos de

linearização;

4. Servir de entrada para algoritmos que necessitem já partir de alguma solução

viável para o problema, como algoritmos de melhoramento de solução. Um

exemplo desse tipo é o algoritmo de particionamento local (local branching),

que será discutido no Capítulo 6.
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Em suma, uma solução viável de boa qualidade obtida da forma mais rápida possível

pode aumentar de forma considerável a e�ciência de um algoritmo de programação

inteira, seja linear ou não. No contexto de PNLIM, as heurísticas ainda não rece-

beram a devida atenção por parte dos pesquisadores, e, de modo geral, os poucos

trabalhos nesse sentido se limitam a extender abordagens criadas para PLIM.

Classi�camos aqui as heurísticas em duas categorias. Na primeira categoria,

temos as heurísticas de viabilidade, isto é, heurísticas cujo compromisso é abordar

um problema e devolver uma solução viável para o mesmo, podendo possuir, ou não,

algum tipo de procedimento de busca ou melhora local. Na segunda categoria, temos

as heurísticas de melhora, que não geram solução viável, sendo voltadas apenas para

a melhora (busca local) de uma solução viável já recebida como entrada.

Nesse capítulo, abordamos três heurísticas de viabilidade para o problema de

PNLIM:
(P ) minimizarx,y f(x, y)

sujeito a: g(x, y) ≤ 0

x ∈ X, y ∈ Y ∩ Zny

(5.1)

onde X e Y são subconjuntos poliédricos de Rnx e Rny , respectivamente, e Y é

limitado. As funções f : X × Y → R e g : X × Y → Rm são convexas e duplamente

diferenciáveis e contínuas. Como de costume, chamamos o problema (5.1) de P , e

sua relaxação contínua, o problema gerado de P pela eliminação das restrições de

integralidade, de P̃ .

Este capítulo está organizado como se segue: a Seção 5.1 é dedicada à heurística

de mergulho. Na Seção seguinte, 5.2, apresentamos duas versões da heurística de

feasibility pump. Resultados computacionais são mostrados na Seção 5.3.

5.1 Heurística de mergulho (diving)

Bonami e Gonçalves apresentaram em [36] uma adaptação da heurística de mergulho

(diving heuristic) para PNLIM. A ideia principal dessa heurística é simular um

�mergulho� em um caminho da árvore de branch-and-bound do problema de PNLIM

abordado desde o nó raiz até um nó folha que represente uma solução inteira viável.

Desse modo, o algoritmo resolve relaxações contínuas de subproblemas originados

na árvore de branch-and-bound, escolhendo, em cada subproblema, uma variável

inteira cuja valor na solução ótima da relaxação obtida (x̄, ȳ) seja fracionária para

arredondar para cima ou para baixo.

Para a escolha da variável a ser arredondada, os autores apresentam duas estra-

tégias:

1. Mergulho fracionário: Toma-se a variável com valor fracionário yj que apre-
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sente o menor valor |ȳj − [ȳj]|, onde [ȳj] representa o inteiro mais próximo de

ȳj. Nessa estratégia, tal variável é arredondada para [ȳj].

2. Mergulho de comprimento de vetor : Toma-se a variável yj com a menor taxa:

(dȳje−ȳj)∂f(ȳ)
∂yj

+ 10−6

Aj+1 , se
∂f(ȳj)
∂yj
≥ 0

(bȳjc−ȳj)∂f(ȳ)
∂yj

+ 10−6

Aj+1 , caso contrário

(5.2)

onde Aj é o número de restrições gi(x, y) onde a variável yj aparece. A variável

tomada será arredondada para cima se ∂f(ȳ)
∂yj
≥ 0 e para baixo caso contrário.

Note que esta estratégia avalia a mudança na função objetivo por número de

restrições afetadas pelo arredondamento. A expectativa é que, ao selecionar a

variável com a menor taxa, o arredondamento produza uma pequena variação

na função objetivo afetando um grade número de restrições, o que poderia

aumentar o número de variáveis inteiras �xas em seus limites nas resoluções

das relaxações contínuas dos futuros subproblemas.

Os autores desta abordagem constataram que, para aumentar a e�ciência, mais

de uma variável inteira poderia ser �xada a cada iteração, uma vez que no contexto

de PNLIM, as técnicas de início promissor não são tão e�cientes quanto as de PLIM,

que usa o método dual simplex a partir da base ótima do subproblema pai. Desse

modo, o algoritmo �xa até outras K variáveis inteiras na iteração corrente cujo valor

da solução da relaxação por ventura já seja inteiro. Esse valor de K é proporcional

a ny (os autores usaram K = 0,2ny).

Após �xar as variáveis, o algoritmo tenta uma nova resolução da relaxação do

subproblema corrente. Se a mesma for inviável, as até K variáveis que foram �xadas

nos valores inteiros obtidos com a resolução do problema anterior são desa�xadas.

Se o problema permanecer inviável, o algoritmo realiza um passo de backtracking

mudando o arredondamento da variável yj escolhida para ser arredondada. Se ainda

assim o problema continuar inviável, então o algoritmo para declarando falha, con-

forme pode ser constatado no Algoritmo 5.1. Bonami e Gonçalves apresentam ainda

em [36] uma versão que tira proveito de problemas de PNLIM que apresentam uma

estrutura especial onde há existência de variáveis que só aparecem de forma linear

na função objetivo e nas restrições. Nessa versão, o mergulho é feito apenas �xando

variáveis que aparecem em termos não-lineares, sobrando assim, ao �nal, um pro-

blema PLIM que é resolvido para se obter a solução viável desejada. Uma ideia

similar a esta é utilizada em [37].
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Entrada: P : Problema de PNLIM (5.1) abordado, z̄: limite superior para a solução, K:
número máximo de variáveis com valores inteiros a serem �xadas em cada
iteração

Saída: (x̄,ȳ): solução viável para P (ou erro de convergência)
1 Ȳ = Y ;
2 Seja PȲ o subproblema P com Y em Ȳ ;

3 Seja P̃Ȳ a relaxação contínua de PȲ ;

4 Seja (x̄, ȳ) uma solução ótima de P̃Ȳ ;
5 F = {j : ȳj é fracionário} ;
6 I = {j : ȳj é inteiro} ;
7 iter = 1;
8 enquanto F 6= ∅ e iter ≤ maxIter faça
9 se f(x̄, ȳ) ≥ z̄ então

// Solução não pode melhorar o limite superior z̄
10 Solução viável não localizada ;
11 encerrar algoritmo ;

12 Y̌ = Ȳ ;
13 Selecione j ∈ F ;

14 Ŷ = Ȳ = Ȳ ∩ {y ∈ Rny : yj = arredonda(ȳj)} ;
15 nFixas = 0 ; i = 0 ; S = ∅ ; tamI = |I| ;
16 enquanto nFixas < K e i < tamI faça

// Fixando variáveis com valor ȳk inteiro

17 Selecione k ∈ I ;
18 I = I \ {k} ;
19 Ȳ = Ȳ ∩ {y ∈ Rny : yk = (ȳk)} ;
20 S = S ∪ k ;
21 i = i+ 1 ;

22 se P̃Ȳ é inviável então
// Desafixando as variáveis com valores inteiros

23 Ȳ = Ŷ ;
24 se PȲ é inviável então

// Mudando o arredondamento de yj (backtracking )

25 Ȳ = Y̌ ∩ {y ∈ Rny : yj = arredondaOposto(ȳj)} ;
26 se PȲ é inviável então
27 Solução viável não localizada ;
28 encerrar algoritmo ;

29 Seja (x̄, ȳ) uma solução ótima de P̃Ȳ ;
30 F = {j : ȳj é fracionário} ;
31 I = {j : ȳj é inteiro} ;
32 iter = iter + 1;

Algoritmo 5.1: Heurística de mergulho. A função arredonda retorna um valor
inteiro arredondado segundo o parâmetro fornecido. A função arredondaOposto
faz o arredondamento oposto ao feito pela primeira função, isto é, se a primeira
função arredonda para baixo, a segundo arredonda para cima e vice-versa.
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5.2 Feasibility pump

A heurística feasibility pump foi proposta por Fischetti et al. para PLIM em [38]. A

ideia principal da abordagem é a separação do conceito de viabilidade do problema

P . Por um lado, o algoritmo considera a viabilidade apenas com respeito as res-

trições g(x, y) ≤ 0, x ∈ X, y ∈ Y . Por outro lado, o algoritmo considera apenas

as restrições de integralidade y ∈ Zny . Desse modo, são geradas duas sequências

de pontos, uma em cada linha de viabilidade, com a esperança de que ambas con-

virjam para um mesmo ponto, que assim, atenderia ambas às linhas, e, portanto,

seria uma solução viável para o problema P . Assim, cada ponto gerado em uma das

sequências in�uencia na geração do próximo ponto da outra, que então in�uencia

a geração do próximo ponto da sequência anterior. Dessa maneira, o algoritmo vai

progredindo até convergir para uma solução viável de P , ou até que algum outro

critério de parada seja alcançado.

5.2.1 Baseado em PNL

Nesta subseção, apresentamos uma adaptação de feasibility pump para PNLIM feita

por Bonami e Gonçalves em [36]. O algoritmo, descrito como Algoritmo 5.2, toma

como solução inicial um ponto (x̂0, ŷ0) ∈ F = {(x,y) : g(x,y) ≤ 0, x ∈ X, y ∈ Y },
que, tipicamente não satisfaz as restrições de integralidade de y. Pela linha da

integralidade, o algoritmo tomará uma solução (x̄k, ȳk), onde x̄k = x̂k, ȳk = [ŷk] e

[·] representa o arredondamento para o inteiro mais próximo. Se (x̄k, ȳk) ∈ F , então
já temos nossa solução viável para P . Caso contrário, o algoritmo tomará como

(x̂k+1, ŷk+1) a solução do problema de Programação Não Linear:

(P FP (ȳk)) minimizarx,y ∆(y, ȳk)

sujeito a: g(x, y) ≤ 0

x ∈ X, y ∈ Y
(5.3)

onde ∆ : Y × Y → R é a função distância, de�nida como:

∆(y, ȳ) =

ny∑
i=1

|yj − ȳj| (5.4)

que, no caso de todas as variáveis inteiras serem binárias, pode ser escrita como:

∆(y, ȳ) =
∑
j:ȳj=0

yj +
∑
j:ȳj=1

(1− yj) (5.5)

Denotaremos o problema (5.3) construído a partir de ȳ como P FP (ȳ). Repare que

este problema nos dará então como solução (x̂k+1, ŷk+1), que é o ponto viável em F
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mais próximo à solução (inviável) inteira (x̄k, ȳk), ao passo que (x̄k+1, ȳk+1) será a

solução inteira (não necessariamente viável) mais próxima a (x̂k+1, ŷk+1).

Observe que, essa estratégia de atualização de (x̂, ŷ) e (x̄, ȳ) pode fazer o algo-

ritmo estagnar, ou ainda, entrar em ciclo. A estagnação ocorre a partir do momento

em que (x̄k, ȳk) for igual a (x̄k−1, ȳk−1), ou seja, o arredondamento de ŷk produzir

o valor ȳk−1. Para remediar este fato, os autores utilizam a estratégia proposta por

Fischetti et al. onde os β componentes de ȳk com maior |ŷkj − ȳkj | são perturbados

(os autores utilizam β = 1). O ciclo ocorre quando o algoritmo repete as mesmas

subsequências de (x̂k, ŷk) e (x̄k, ȳk). Para a detecção de um ciclo, compara-se a solu-

ção (x̂k, ŷk) com as obtidas nas últimas três iterações. Quando o ciclo é detectado,

o algoritmo gera, para cada coordenada j de y, um valor aleatório ρj no intervalo

[−0,3 0,7] e então perturba ȳk se |ŷkj − ȳkj |+ max{ρj, 0} > 0,5.

Entrada: P : Problema de PNLIM (5.1) abordado, β: número de componentes de y
perturbados quando uma estagnação é detectada

Saída: (x∗, y∗): solução viável para P (ou falha)
1 Seja (x̂0, ŷ0) uma solução ótima de P̃ ;
2 ȳ0 = [ŷ0] ;
3 k = 1 ;
4 enquanto k ≤ maxIter faça
5 Seja (x̂k, ŷk) uma solução ótima de PFP (ȳk−1) ;

6 se (x̂k, ŷk) é viável para P então
7 (x∗, y∗) = (x̂k, ŷk) ;
8 retorna (x∗, y∗) ;

9 ȳk = [ŷk] ;

10 se ȳk = ȳk−1 então
11 Perturbar as β componentes de ȳk com maior valor |ŷkj − ȳkj | ;
12 se Ciclo é detectado então
13 para j = 1, . . . , ny faça
14 Seja ρj um número aleatório no intervalo [−0,3 0,7] ;

15 se |ŷkj − ȳkj |+ max{ρj , 0} > 0,5 então
16 Perturbar ȳkj ;

17 k = k + 1 ;

Algoritmo 5.2: Heurística feasibility pump baseada em PNL [36].

5.2.2 Baseado em PLIM-PNL

Bonami et al. também propõem uma heurística feasibility pump em [39]. A principal

diferença desta versão é que na linha da integralidade, no lugar de realizar simples

arredondamentos, problemas PLIM aproximativos são resolvidos a cada iteração.

Assim, o algoritmo inicia de um ponto (x̂0, ŷ0) ∈ F = {(x,y) : g(x,y) ≤ 0, x ∈
X, y ∈ Y }, e obtém então a solução inteira (não necessariamente viável) (x̄0, ȳ0)

através da resolução do seguinte problema de PLIM:
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(PMFP ) minimizarx,y ||y − ŷk||1

sujeito a: ∇g(x̂i, ŷi)T

(
x− x̂i

y − ŷi

)
+ g(x̂i, ŷi) ≤ 0, ∀i = 0, . . . , k

x ∈ X, y ∈ Y ∩ Zny

(5.6)

Denotamos o problema (5.6) como PMFP . Então, a próxima solução (x̂k+1, ŷk+1) é

obtida com a resolução do problema PNL:

(PCFP ) minimizarx,y ||y − ȳk||2
sujeito a: g(x, y) ≤ 0

x ∈ X, y ∈ Y
(5.7)

Denotamos o problema (5.7) como PCFP .

A heurística feasibility pump de Bonami et al. é descrita no Algoritmo 5.3. Uma

vez que as linearizações sobre os pontos (x̂k, ŷk) são acumuladas em PMFP , este

algoritmo não corre o risco de ciclar se as condições de KKT forem satisfeitas nas

soluções dos problemas PCFP , conforme demonstrado pelos autores.

Entrada: P : Problema de PNLIM (5.1) abordado
Saída: (x∗, y∗): solução viável para P (ou falha)

1 Seja (x̂0, ŷ0) uma solução ótima de P̃ ;
2 k = 0 ;
3 enquanto k < maxIter faça
4 se (x̂k, ŷk) é viável para P então
5 (x∗, y∗) = (x̂k, ŷk) ;
6 retorna (x∗, y∗) ;

7 Seja (x̄k, ȳk) uma solução ótima de PMFP ;

8 Seja (x̂k, ŷk) uma solução ótima de PCFP ;
9 k = k + 1 ;

Algoritmo 5.3: Heurística feasibility pump baseada em PNL-PLIM [39].

5.3 Resultados computacionais

Apresentamos, nesta seção, resultados computacionais gerados pela aplicação de

uma implementação própria das heurísticas descritas nesse capítulo sobre nosso

conjunto de 152 instâncias de teste de PNLIM convexas disponíveis em [28]. In-

formações adicionais sobre esses problemas podem ser conferidas no Apêndice A.

As implementações foram feitas na linguagem C++, compiladas com o compilador

G++ do pacote GCC versão 4.4.3 e rodaram em um computador com 4 proces-

sadores 64 bits Intel Xeon X5472 de frequência de 3,0 GHz e cache de 6 MB, 16
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Tabela 5.1: Resultados computacionais das heurísticas de mer-
gulho e feasibility pump.

Inst. Mergulho (frac) Mergulho (vetor) PNL F Pump PNL-PLIM F Pump

Solução Tempo Solução Tempo Solução Tempo Solução Tempo

1 779.652,38 1,61 800.261,79 0,50 794.291,03 0,21 977.715,36 0,54

2 1.302.466,11 4,43 1.550.819,28 1,23 1.465.581,36 0,34 1.567.144,35 0,98

3 1.667.421,04 5,09 2.063.926,80 2,34 1.777.910,65 0,39 1.784.242,73 1,13

4 2.490.441,61 8,33 2.790.991,52 6,22 2.527.312,78 0,57 2.527.312,78 1,53

5 - 0,22 - 0,23 56.141,58 0,71 54.835,82 0,30

6 - 0,08 - 0,05 41.907,46 0,06 54.581,75 0,08

7 7.300,00 0,26 - 0,22 8.800,00 0,36 7.025,00 0,41

8 8.305,00 0,17 - 0,11 7.615,00 0,05 7.555,00 0,14

9 - 0,57 - 0,32 25.341,32 1,26 11.933,95 0,67

10 - 0,27 - 0,14 55.083,11 0,12 79.006,47 0,38

11 - 0,35 - 0,23 56.141,58 0,80 29.911,22 0,53

12 - 0,17 - 0,06 55.423,05 0,10 - 0,75

13 - 0,35 - 0,28 61.511,80 0,62 65.283,95 2,13

14 - 0,26 - 0,13 66.083,24 0,19 - 0,94

15 - 0,31 - 0,31 - 0,31 - 0,32

16 - 0,35 - 0,17 72.022,49 0,43 - 1,17

17 37,95 0,02 37,95 0,01 37,95 0,14 37,95 0,04

18 37,95 0,02 37,95 0,01 37,95 0,03 37,95 0,02

19 48,99 0,08 48,99 0,03 48,99 0,30 48,99 0,09

20 48,99 0,05 48,99 0,02 48,99 0,02 48,99 0,05

21 54,99 0,18 54,99 0,09 54,99 0,29 54,99 0,21

22 54,99 0,12 54,99 0,04 54,99 0,04 54,99 0,08

23 64,50 0,42 64,50 0,15 64,50 0,60 64,50 0,55

24 64,50 0,20 64,50 0,06 64,50 0,04 64,50 0,14

25 66,93 0,78 66,93 0,30 66,93 1,04 66,93 1,23

26 66,93 0,34 66,93 0,08 66,93 0,05 66,93 0,26

27 - 0,35 - 0,38 47,53 32,17 - 0,57

28 - 0,27 - 0,38 37,98 16,66 - 0,58

29 - 0,44 - 0,40 64,50 163,72 63,18 0,18

30 - 0,65 - 0,73 63,75 4.020,48 - 0,79

31 - 0,34 - 0,36 204,83 31,94 - 0,58

32 - 0,33 - 0,45 180,10 16,74 - 0,67

33 -4.859,08 1,99 -4.390,16 1,13 -4.711,66 0,42 -4.545,86 0,66

34 -1.047,66 0,60 -1.000,78 0,23 -1.058,49 0,07 -1.069,25 0,10

35 -1.770,42 0,85 -1.497,33 0,56 -1.653,37 0,22 -1.653,37 0,29

36 -1.268,42 1,02 -1.381,37 0,50 -1.496,21 0,19 -1.161,68 0,63

37 -2.920,15 1,70 -2.574,54 0,89 -2.920,15 0,37 -2.791,48 0,51

38 -2.292,25 1,30 -2.104,77 0,78 -2.043,55 0,27 -2.021,28 0,48

39 -6.982,47 1,95 -5.691,80 0,98 -6.982,47 0,53 -6.982,47 0,91

40 -4.859,08 2,00 -4.390,16 1,14 -4.711,66 0,42 -4.545,86 0,65

41 -4.566,87 3,01 -4.163,50 1,63 -4.497,09 0,38 -4.333,05 0,66

42 -1.409,12 0,80 -1.357,07 0,39 -1.409,12 0,08 -1.430,70 0,12

43 -1.185,63 0,95 -1.109,11 0,66 -1.185,63 0,25 -1.185,63 0,34

44 -877,39 1,50 -1.063,96 0,73 -797,99 0,18 -463,45 0,71

45 -2.559,06 1,63 -2.354,15 0,85 -2.553,06 0,39 -2.553,06 0,67

46 -2.016,96 1,95 -1.944,69 0,96 -1.766,97 0,27 -1.749,60 0,55

47 -5.589,98 4,07 -5.360,47 1,82 -5.590,83 0,80 -5.590,83 1,50

48 -4.566,87 4,21 -4.163,50 2,28 -4.497,09 0,55 -4.333,05 1,00

49 -677,02 3,01 -1.741,16 1,98 -1.927,71 0,51 -374,59 0,84

50 -987,26 0,92 -954,09 0,45 -983,26 0,07 -994,12 0,09

51 -656,21 0,85 -1.074,21 0,58 -656,21 0,22 -656,21 0,33

52 190,75 1,76 -929,15 0,96 -1.061,35 0,21 207,53 0,76

53 -2.080,28 1,79 -2.425,22 0,93 -2.072,17 0,43 -2.072,17 0,64

Continua na próxima página
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Tabela 5.1: Resultados computacionais das heurísticas de mer-
gulho e feasibility pump (continuação da página anterior).

Inst. Mergulho (frac) Mergulho (vetor) PNL F Pump PNL-PLIM F Pump

Solução Tempo Solução Tempo Solução Tempo Solução Tempo

54 -727,55 2,14 -1.916,53 1,33 -1.775,68 0,30 -486,22 0,67

55 -2.384,12 2,22 -2.963,47 1,11 -2.384,12 0,63 -2.362,32 1,21

56 -677,02 3,02 -1.741,16 1,98 -1.927,71 0,51 -374,59 0,85

57 -814,96 4,20 -1.017,93 2,54 -729,04 0,52 -720,75 0,93

58 -786,40 0,92 -812,94 0,48 -829,69 0,06 -849,69 0,10

59 -323,57 0,85 -459,92 0,86 -323,57 0,28 -323,57 0,42

60 100,60 2,06 -427,86 1,02 -240,07 0,22 63,15 0,76

61 -1.489,81 1,88 -1.664,24 1,21 -1.489,81 0,46 -1.489,81 0,76

62 -898,11 2,73 -1.276,99 1,54 -744,71 0,37 -727,34 0,71

63 -1.592,36 2,58 -2.096,80 1,59 -1.592,36 0,68 -1.592,36 1,77

64 -814,96 4,20 -1.017,93 2,53 -729,04 0,52 -720,75 0,92

65 -464,73 8,11 -292,59 3,65 -752,01 0,65 -195,02 2,48

66 -210,17 1,14 -129,34 0,75 -205,17 0,07 -225,17 0,12

67 -299,99 0,96 -85,67 0,79 -299,99 0,26 -299,99 0,43

68 94,94 2,63 -142,14 1,72 -169,93 0,21 133,29 0,83

69 -834,71 1,65 -382,44 1,53 -834,71 0,48 -822,70 0,90

70 -131,34 4,83 -509,64 2,74 -271,38 0,43 -2,03 1,47

71 -1.531,70 3,09 -1.202,55 2,71 -1.531,70 0,76 -1.559,95 1,62

72 -464,73 8,07 -292,59 3,63 -752,01 0,63 -195,02 2,49

73 -454,35 12,36 -296,77 5,36 -556,09 0,75 -185,64 3,08

74 45,58 1,30 145,13 0,87 38,38 0,43 38,38 0,12

75 -305,08 0,98 -101,24 0,79 -305,08 0,29 -305,08 0,50

76 120,58 3,49 -116,46 2,17 -101,16 0,27 163,92 0,97

77 -2.659,29 2,14 -2.013,98 1,29 -2.659,29 0,49 -2.659,29 0,90

78 -1.705,76 6,84 -1.685,07 3,94 -1.805,00 0,53 -1.549,35 0,95

79 -1.551,49 5,01 -1.228,15 4,95 -1.551,49 1,21 -1.630,09 3,87

80 -454,35 12,33 -296,77 5,35 -556,09 0,75 -185,64 3,07

81 14.232,50 0,19 37.610,32 0,07 13.501,56 0,05 50.230,32 0,15

82 9.859,66 0,14 37.610,31 0,06 9.975,66 0,03 39.258,23 0,10

83 27.229,75 0,38 48.243,03 0,14 27.229,75 0,05 53.631,92 0,30

84 22.664,68 0,25 48.243,03 0,09 22.846,77 0,02 90.450,02 0,17

85 38.171,12 0,75 65.706,76 0,33 38.256,10 0,08 67.092,22 0,68

86 32.929,67 0,37 65.706,76 0,12 32.929,67 0,04 55.456,38 0,25

87 71.175,27 1,38 96.289,87 0,47 71.737,56 0,09 101.269,90 1,03

88 66.571,24 0,58 96.289,86 0,20 67.163,71 0,02 149.772,77 0,40

89 98.914,33 2,56 187.123,51 0,64 94.570,62 0,13 185.219,78 1,75

90 87.242,83 1,03 187.123,51 0,32 86.811,56 0,04 328.127,78 0,68

91 125.474,51 5,11 299.781,52 1,67 123.404,23 0,23 209.210,92 3,93

92 109.889,79 1,69 328.152,34 0,52 110.839,47 0,05 183.653,89 1,00

93 146.542,44 10,55 412.428,29 2,41 156.881,94 0,26 396.102,05 6,72

94 134.253,22 1,95 518.023,24 0,86 131.166,16 0,06 395.541,01 1,38

95 -837,73 0,03 -837,73 0,03 -837,44 0,02 -837,44 0,01

96 -837,73 0,04 -831,44 0,03 -837,73 0,02 -837,73 0,02

97 -3.032,74 0,04 -3.032,74 0,03 -3.032,74 0,04 -3.032,74 0,05

98 -2.976,38 0,08 -3.026,74 0,04 -2.976,38 0,03 -2.976,38 0,04

99 -4.027,37 0,07 -4.027,37 0,05 -4.027,37 0,06 -4.027,37 0,06

100 -3.966,02 0,11 -3.374,50 0,09 -3.765,25 0,04 -3.765,25 0,07

101 -5.510,39 0,10 -5.510,39 0,05 -5.510,39 0,06 -5.510,39 0,08

102 -5.231,48 0,14 -4.606,47 0,09 -5.231,48 0,06 -5.231,48 0,06

103 -1.267,35 0,04 -1.267,35 0,03 -1.267,35 0,03 -1.267,35 0,03

104 -1.239,35 0,04 -1.231,35 0,07 -1.239,35 0,02 -1.239,35 0,03

105 -1.453,91 0,13 -2.310,30 0,08 -1.453,91 0,06 -1.453,91 0,07

106 -1.596,50 0,17 -1.915,45 0,14 -965,56 0,05 -965,56 0,06

Continua na próxima página
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Tabela 5.1: Resultados computacionais das heurísticas de mer-
gulho e feasibility pump (continuação da página anterior).

Inst. Mergulho (frac) Mergulho (vetor) PNL F Pump PNL-PLIM F Pump

Solução Tempo Solução Tempo Solução Tempo Solução Tempo

107 -2.301,13 0,23 -3.354,68 0,10 -2.301,13 0,08 -2.301,13 0,09

108 -2.301,13 0,29 -2.802,37 0,19 -2.301,13 0,07 -2.301,13 0,08

109 -3.698,67 0,26 -4.557,06 0,16 -2.936,23 0,10 -2.936,23 0,20

110 -3.160,58 0,38 -3.799,02 0,24 -2.936,23 0,10 -2.936,23 0,10

111 -853,28 0,03 -853,28 0,04 -853,28 0,03 -853,28 0,05

112 -815,24 0,06 -805,28 0,07 -811,24 0,03 -811,24 0,04

113 -1.276,10 0,10 -2.832,75 0,07 -1.276,10 0,07 -1.276,10 0,10

114 -160,05 0,22 -2.782,75 0,13 -2.786,41 0,06 -165,94 0,09

115 -2.058,17 0,16 -3.850,18 0,08 -2.058,17 0,09 -2.289,53 0,18

116 -281,31 0,45 -3.800,18 0,21 -3.664,41 0,09 -285,43 0,15

117 -3.376,83 0,25 -4.937,48 0,19 -2.755,84 0,26 -3.376,83 0,33

118 -563,27 0,72 -4.074,98 0,34 -4.685,00 0,13 -408,15 0,23

119 -924,26 0,05 -922,26 0,05 -924,26 0,04 -924,26 0,03

120 -867,65 0,13 -888,26 0,11 -904,26 0,03 -904,26 0,04

121 -607,30 0,17 -1.750,13 0,17 -561,20 0,09 -561,20 0,13

122 -599,85 0,42 -1.398,14 0,26 -636,72 0,09 -636,72 0,08

123 -888,96 0,27 -2.646,95 0,23 -888,96 0,12 -888,96 0,17

124 -967,61 0,74 -2.141,96 0,37 -1.006,59 0,16 -1.006,59 0,13

125 -1.966,66 0,46 -3.532,74 0,30 -1.213,64 0,16 -1.213,64 0,42

126 -1.334,78 1,17 -2.877,73 0,59 -1.393,95 0,27 -1.393,95 0,24

127 -128,26 0,08 -134,03 0,07 -111,87 0,08 -111,87 0,08

128 -121,26 0,16 -45,05 0,23 -116,26 0,06 -116,26 0,04

129 -387,37 0,28 -398,25 0,17 -387,37 0,12 -387,37 0,19

130 -351,75 0,58 -298,97 0,41 -346,75 0,12 -346,75 0,11

131 -641,84 0,46 -651,05 0,40 -641,84 0,21 -638,84 0,47

132 -610,14 1,46 -547,37 0,78 -605,14 0,25 -605,14 0,21

133 -818,13 0,77 -846,89 0,89 -808,13 0,32 -815,13 0,73

134 -792,08 2,42 -741,90 1,25 -787,08 0,39 -787,08 0,35

135 -61,20 0,15 -56,66 0,16 -61,20 0,09 -61,20 0,10

136 -32,86 0,23 56,55 0,38 -23,16 0,25 -23,16 0,06

137 -387,04 0,46 -377,76 0,31 -387,04 0,15 -387,04 0,31

138 -323,54 1,42 -259,12 0,89 -319,58 0,20 -319,58 0,17

139 -318,65 0,56 -393,88 0,42 -318,65 0,22 -318,65 0,39

140 -229,08 1,92 -259,51 1,04 -267,24 0,27 -267,24 0,22

141 -827,71 0,98 -896,96 0,69 -827,71 0,30 -827,71 0,52

142 -773,17 6,07 -755,05 2,39 -769,21 0,56 -769,21 0,65

143 - 1,08 - 3,23 - 212,50 - 12,30

144 - 0,06 13,30 0,08 15,30 0,05 - 0,51

145 - 0,12 15,30 0,16 15,30 0,11 - 0,82

146 - 0,33 - 0,11 21,60 0,19 - 1,32

147 - 1,83 - 0,42 67,80 13,36 - 2,82

148 - 1,82 - 0,41 67,80 13,19 - 2,80

149 2.163,86 16,21 2.520,82 10,19 3.190,52 4,33 - 266,79

150 2.689,11 4,91 2.690,24 2,18 2.690,24 1,76 2.697,86 4,31

151 3.273,30 61,95 5.751,74 14,78 3.235,13 9,16 - 1.461,42

152 5.810,80 57,24 3.129,35 14,19 3.129,35 8,32 3.129,35 10,94

GB de memória RAM e utilizando o sistema operacional Ubuntu Linux 10.04.2 LTS

cuja versão do kernel é 2.6.32-31-generic. Para a resolução dos problemas PLIM,

foi utilizado o pacote Gurobi 4.6.1 [15] e para a resolução dos problemas PNL, foi

utilizado o pacote Ipopt 3.10 [29]. Os algoritmos foram con�gurados para rodar em
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modo thread única, isto é, utilizando apenas um dos processadores disponíveis na

máquina. A heurística de mergulho foi rodada com número máximo de iterações

igual a 500, ao passo que as heurísticas de feasibility pump rodaram com número

máximo de iterações igual a 50. As duas versões do mergulho, fracionária e de

comprimento de vetor, foram aplicadas as instâncias usando K = 0,1ny.

A Tabela 5.1 traz os resultados computacionais. Na primeira coluna desta tabela,

temos o número da instância, e, logo após, as colunas referentes aos resultados de

cada algoritmo. Para cada algoritmo, temos o valor da função objetivo na solução

obtida (Solução) e o tempo computacional em segundos utilizado (Tempo). Entradas

�-� na tabela se referem a casos onde o respectivo algoritmo não foi capaz de encontrar

solução viável para a respectiva instância.

Tabela 5.2: Compilação dos resultados numéricos das heurísticas
de mergulho e feasibility pump.

Merg (frac) Merg (vetor) PNL FP PNL-PLIM FP

Qtd. Sols viáveis 130 (85,5%) 130 (85,5%) 150 (98,7%) 135 (88,8%)

Qtd. Melhores sols 48 (31,6%) 51 (33,6%) 57 (37,5 %) 30 (19,7%)

Qtd. Menores tempos 4 (2,6%) 16 (10,5%) 107 (70,4%) 18 (11,8%)

A Tabela 5.2 resume os resultados obtidos. Pode-se veri�car na mesma a quan-

tidade de instâncias em que cada abordagem conseguiu fornecer solução viável, bem

como, a quantidade de instâncias em que cada abordagem apresentou a melhor so-

lução (comparada às outras) e a quantidade de vezes em que cada abordagem se

valeu do menor tempo computacional (comparada às outras). De acordo com a Ta-

bela 5.2, a heurística de feasibility pump baseada em PNL de Bonami e Gonçalves

[36] forneceu os melhores resultados para o grupo de instâncias de teste, pois teve

desempenho superior ao das demais nos três quesitos apresentados, falhando em

encontrar solução viável em apenas duas instâncias, fornecendo a melhor solução

dentre as quatro heurísticas para 57 instâncias e despendendo o menor esforço com-

putacional para 107 instâncias. Em relação as estratégias de seleção da heurística de

mergulho, a estratégia de comprimento de vetor apresentou resultados ligeiramente

melhores do que a fracionária para as instâncias de teste consideradas. Observamos

por �m que das 152 instâncias de teste, apenas as instâncias 15 (CLay0305H) e 143

(trimloss12) geraram falha de convergência em todas as heurísticas.

54



Capítulo 6

Nossas contribuições teóricas

Ao longo deste trabalho, discutimos sobre variadas abordagens propostas para Pro-

gramação Não Linear Inteira Mista (PNLIM). Neste capítulo, apresentamos singelas

contribuições próprias para esta área através da proposição de dois algoritmos. Em-

bora o termo contribuição teórica possa não ser o mais apropriado para descrever o

conteúdo deste capítulo, nós o empregamos para distinguir este material da contri-

buição descrita no Capítulo 7, o oferecimento à comunidade acadêmica de um novo

pacote computacional de PNLIM aberto, que é de caráter indiscutivelmente prático.

Como de costume, iniciamos por apresentar o problema abordado:

(P ) minimizarx,y f(x, y)

sujeito a: g(x, y) ≤ 0

x ∈ X, y ∈ Y ∩ Zny

(6.1)

onde X e Y são subconjuntos poliédricos de Rnx e Rny , respectivamente, e Y é

limitado. As funções f : X × Y → R e g : X × Y → Rm são convexas e duplamente

diferenciáveis e contínuas. Chamamos o problema (6.1) de P , e sua relaxação con-

tínua, o problema gerado de P pela eliminação das restrições de integralidade, de

P̃ .

Na Seção 6.1, apresentamos a aplicação de um algoritmo de particionamento

local (local branching) para problemas de PNLIM. Na Seção 6.2, propomos uma

abordagem híbrida para este mesmo tipo de problema. Resultados computacionais

são fornecidos em ambas as seções.
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6.1 Um algoritmo de particionamento local para

PNLIM

6.1.1 Algoritmo

O algoritmo de particionamento local (local branching) foi proposto por Fischetti e

Lodi em [22] como um procedimento de melhora de soluções viáveis de problemas

de Programação Linear Inteira Mista (PLIM). Mais do que uma simples heurística

de melhora de soluções, este procedimento pode ser utilizado para efetivamente

solucionar o problema abordado até a otimalidade, embora o uso como heurística

de melhora tenha se mostrado mais efetivo.

Aqui, propomos a aplicação de um algoritmo de particionamento local a proble-

mas de PNLIM. Não é de nosso conhecimento a existência de outros trabalhos sobre

a aplicação desta abordagem neste universo, seja ela de forma isolada ou integrada

aos algoritmos de PNLIM discutidos nesse texto. Todavia, o recente trabalho [40]

traz uma heurística para PNLIM não convexa baseada em vizinhanças cuja de�nição

inclui restrições de particionamento local.

A aplicação de um algoritmo de particionamento local para um problema de

PNLIM P envolve os seguintes elementos básicos:

1. Uma solução viável já conhecida para P ;

2. Um procedimento caixa preta para a resolução de problemas de PNLIM.

Note que, em primeiro lugar, particionamento local já parte de uma solução viável

para P . Esta solução pode ser obtida, por exemplo, através do uso de heurísticas de

viabilidade (como as que vimos no capítulo 5) ou da aplicação de algoritmos de PN-

LIM exatos com parada forçada assim que os mesmos obtiverem a primeira solução

viável. Em segundo lugar, temos o fato curioso de que é necessário ter em mãos um

procedimento para PNLIM (se o problema P fosse do tipo PLIM, um procedimento

PLIM seria su�ciente). Em outras palavras, o particionamento local, aqui discutido

como algoritmo para PNLIM, necessita de um outro procedimento para PNLIM

para ser utilizado! Essa necessidade se dá em razão do particionamento local resol-

ver sucessivos problemas de PNLIM, o que imediatamente levanta questionamentos

sobre sua aplicabilidade. Entretanto, o algoritmo é construído sobre a justi�cativa

de que os problemas de PNLIM resolvidos a cada iteração são subproblemas de P

construídos de modo a apresentar região viável consideravelmente menor em relação

a este. Desse modo, o algoritmo aposta suas �chas no fato de que a resolução desses

subproblemas poderá ser feita de modo bem mais e�ciente do que a de P , uma vez

que sua região viável é bastante reduzida.
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Um algoritmo de branch-and-bound é utilizado para guiar a geração dos subpro-

blemas de modo que as suas regiões viáveis se constituam em partições da região

viável de P . No algoritmo de branch-and-bound tradicional, o particionamento do

espaço se dá em função da divisão do intervalo de variação de alguma das variáveis

inteiras. No algoritmo de particionamento local, dada uma solução viável (x̄, ȳ) de-

nominada solução de referência, o particionamento do espaço se dá em função do

número de componentes diferentes de ȳ que uma determinada solução y pode apre-

sentar. Dado um parâmetro k, na primeira partição estarão as soluções y com até k

componentes diferentes de ȳ, ao passo que na segunda partição, estarão as soluções

y com mais que k componentes diferentes de ȳ, segundo expresso pelas restrições

∆(y, ȳ) ≤ k (rami�cação esquerda) (6.2)

∆(y, ȳ) ≥ k + 1 (rami�cação direita) (6.3)

onde ∆(y, ȳ) é uma função que mede a "distância"de y até ȳ, aqui descrita como o

número de componentes de y diferentes de ȳ. Esta função pode ser escrita, para o

caso de variáveis inteiras binárias, como:

∆(y, ȳ) =
∑
j∈Bk

(1− yj) +
∑
j∈Nk

yj (6.4)

onde Bk = {j : ȳj = 1} e Nk = {j : ȳj = 0}. Note que nos casos onde

apenas um subconjunto (não-vazio) de y é binário, a função ∆(y, ȳ) pode levar

apenas esse subconjunto de variáveis binárias em consideração. Para o caso onde

não existem variáveis binárias, é necessária uma outra função de distância que leve

em consideração as variáveis inteiras em geral (o leitor interessado pode consultar

[22]).

Apontamos que a restrição (6.2) de�ne uma k − OPT vizinhança em torno de

ȳ e é chamada de restrição de particionamento local. Esta restrição é utilizada

para a rami�cação esquerda do branch-and-bound. Ressaltamos que as rami�cações

devem ser feitas sobre soluções de referência (x̄k, ȳk) viáveis para P , o que justi�ca a

necessidade de obtenção de uma solução desse tipo para iniciar o algoritmo. Observe

que sob a rami�cação esquerda, temos um problema cuja região viável é reduzida

em relação ao problema original P , uma vez que a restrição de particionamento local

limita a busca por soluções à uma vizinhança de (x̄k, ȳk). Assim, um procedimento

para PNLIM é utilizado para efetivamente resolver esse subproblema, a princípio

obtendo uma solução ótima (x̄k+1, ȳk+1), que será utilizada para realizar uma nova

partição no nó da rami�cação esquerda, conforme a �gura 6.1.

Note que, o procedimento para PNLIM é chamado a cada rami�cação esquerda

para resolver os respectivos subproblemas gerados (nós pares da �gura 6.1), enquanto
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Figura 6.1: Esquema básico de particionamento local (sem diversi�cação). A sigla
res. signi�ca �resolução�.

Figura 6.2: Particionamento local com limite de tempo. A sigla res. signi�ca �reso-
lução�.
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os mesmos fornecem soluções melhores que as anteriores. Quando uma solução de

melhora não pode ser obtida, então o algoritmo chama o procedimento para PNLIM

para solucionar o problema resultante na rami�cação direita mais recente. Note que

este problema não é equivalente a P , pois o mesmo possui restrições (6.3) acumuladas

durante a exploração da árvore. Assim, a solução ótima de P , nesse caso, será a

melhor solução dentre as soluções ótimas encontradas nos subproblemas da árvore.

Conforme apontado por seus autores, o algoritmo de particionamento local traz

uma mudança de paradigma em relação ao branch-and-bound tradicional. Este

último algoritmo, para o caso binário, escolhe, ao longo da árvore, variáveis inteiras

para �xar segundo algum critério ou heurística. Em muitos casos, o algoritmo

pode não tomar as melhores decisões com relação a quais variáveis �xar em cada nó,

aumentando assim o esforço computacional necessário para a resolução do problema.

O algoritmo de particionamento local, por sua vez, não �xa variáveis em valores

inteiros, deixando a cargo do algoritmo resolvedor de PNLIM decidir de forma livre

os valores inteiros para cada variável, respeitando as restrições de particionamento

local (6.2) e (6.3) acumuladas no nó corrente, que apenas limitam o número de

variáveis da nova solução que podem estar diferentes da solução de referência.

Em situações próximas a ideal, estes subproblemas da árvore de particionamento

local são resolvidos rapidamente em comparação a P . Entretanto, ainda assim

alguns desses subproblemas podem demandar esforço considerável em sua resolução.

Devido a isso, costuma-se �xar um tempo limite para cada resolução de rami�cação

esquerda, o que pode gerar as seguintes situações em cada resolução:

1. O subproblema é resolvido dentro do prazo estipulado: Nesse caso, o algoritmo

prossegue normalmente conforme apresentado;

2. O subproblema não é resolvido até a otimalidade dentro do prazo estipulado,

mas uma nova solução de melhora (x̄k+1, ȳk+1) pôde ser encontrada: nesse

caso, seria incorreto prosseguir fazendo uma nova rami�cação no nó da direita,

pois o espaço de busca não estaria sendo completamente coberto. Assim, a

rami�cação atual é refeita, tendo agora a solução (x̄k+1, ȳk+1) como referência

(Figura 6.2);

3. Nenhuma solução de melhora é obtida dentro do prazo estipulado: Nesse caso,

o subproblema de PNLIM do nó corrente é novamente resolvido, mas com um

valor reduzido para o parâmetro k, que de�ne o tamanho da vizinhança de ȳ

que será considerada na busca.

Quando uma solução de melhora não é encontrada na rami�cação esquerda, o

algoritmo pode passar imediatamente à resolução da rami�cação direita resultante,

ou, conforme proposto por Fischetti e Lodi, adotar procedimentos de diversi�cação
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Entrada: P : Problema de PNLIM (6.1) abordado, (x0, y0): solução inicial (viável) para
P , AE(T, zU ): procedimento de aproximação externa que recebe um conjunto
de pontos de linearização iniciais T como argumento (Algoritmo 2.1) e um limite
superior zU para o problema, k0: valor inicial para k, t_max_esq : tempo
máximo em nós de rami�cação esquerda

Saída: (x∗, y∗): solução ótima de P
1 k = k0 ; zU = f(x0, y0) ;
2 Adicionar restrição de particionamento local 1 ≤ ∆(y, y0) ≤ k ;
3 T = T ∪ {(x0, y0)} ;
4 (x∗, y∗) = (x0, y0) ;
5 n_diversif = 0 ; iter = 0 ;
6 enquanto n_diversif < max_diversisf e iter < max_iters faça
7 Rode AE(T, zU ) com tempo limite t_max_esq ;

8 Seja status o estado da aplicação de AE(T, zU ) ;
9 se status = �solução ótima encontrada� então
10 Reverta a última restrição de particionamento local para ∆(y, ȳ) ≥ k + 1 ;
11 Seja (x̄, ȳ) a solução ótima do nó corrente ;

12 se f(x̄, ȳ) < zU então
13 (x∗, y∗) = (x̄, ȳ) ;

14 zU = f(x̄, ȳ);

15 Insira restrição de particionamento local 1 ≤ ∆(y, ȳ) ≤ k ;
16 T = T ∪ {(x̄, ȳ)} ;
17 se status = �inviabilidade provada� então
18 k = k − dk0/4e ;
19 n_diversif = n_diversif + 1 ;
20 se n_diversif < max_diversifs então
21 Atualize a última restrição de particionamento local com o novo valor de k ;

22 se status = �parada por tempo máximo com solução viável� então
23 Seja (x̄,ȳ) a melhor solução viável obtida no nó corrente ;

24 se f(x̄, ȳ) < zU então
25 zU = f(x̄, ȳ) ;
26 (x∗, y∗) = (x̄, ȳ) ;

27 Troque a última restrição de particionamento local por 1 ≤ ∆(y, ȳ) ≤ k ;
28 T = T ∪ {(x̄, ȳ)} ;
29 se status = �parada por tempo máximo sem solução viável� então
30 k = max{1, bk − k0/2c} ;
31 se n_diversif < max_diversifs então
32 Atualize a última restrição de particionamento local com o novo valor de k ;

33 iter = iter + 1 ;

34 se iter < max_iters então
35 rode AE(T, zU ) no subproblema da última rami�cação direita ;

36 Seja status o estado da aplicação de AE(T, zU ) ;
37 se status = �solução ótima encontrada� então
38 Seja (x̄, ȳ) a solução ótima do nó corrente ;

39 se f(x̄, ȳ) < zU então
40 (x∗, y∗) = (x̄, ȳ) ;

41 zU = f(x̄, ȳ);

Algoritmo 6.1: Algoritmo de Particionamento Local para PNLIM integrado
com aproximação externa.
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para obtenção de novas soluções e, assim, prosseguir com o esquema de rami�ca-

ção. Desse modo, a resolução da rami�cação direita é adiada para um momento

posterior, quando um número máximo de diversi�cações é alcançado. O primeiro

esquema de diversi�cação, denominado diversi�cação fraca, consiste em alargar a

vizinhança tomada da solução de referência aumentando o valor do parâmetro k.

O segundo esquema de diversi�cação, denominado diversi�cação forte, consiste em

encontrar outra solução viável para P (ainda que não traga melhora), e usá-la como

nova solução de referência, prosseguindo assim com a aplicação do esquema de rami-

�cação. Dada a di�culdade em resolver problemas de PNLIM, não adotamos nessa

abordagem o procedimento de diversi�cação forte utilizados por Fischetti e Lodi,

nos limitando a realizar apenas diversi�cações fracas.

O Algoritmo 6.1 traz o algoritmo de particionamento local proposto nesse tra-

balho. De modo a obter um melhor aproveitamento da abordagem como um todo,

nossa proposta de particionamento local para PNLIM toma por base o algoritmo

de Aproximação Externa (AE) descrito na seção 2.1. Embora qualquer algoritmo

resolvedor de problemas de PNLIM possa ser utilizado, optamos por esse algoritmo

tomando por base o bom desempenho apresentado nos testes aqui mostrados e a

aposta de que, pelo fato dos subproblemas apresentarem região viável reduzida, as

linearizações contidas nos problemas mestre poderiam aproxima-los de forma satisfa-

tória em poucas iterações. Ademais, estas regiões viáveis reduzidas podem também

favorecer bastante o algoritmo de resolução PLIM, que é um dos fatores determinan-

tes para o sucesso de (AE). Assim, cada nova solução de referência encontrada na

árvore do particionamento local é acrescentada a um conjunto de pontos de lineari-

zação que é passado por parâmetro ao algoritmo AE. Desse modo, o algoritmo AE

já construirá o problema mestre linearizando as funções de P em todas as soluções

de referência obtidas anteriormente. Esperamos assim fortalecer a relaxação dada

pelo problema mestre, obtendo um melhor desempenho para AE e para o algoritmo

de particionamento local como um todo. Passamos ainda o limite superior conhe-

cido zU para AE para melhorar a e�ciência do algoritmo PLIM utilizado (este valor

será usado para limitar a variável α no problema mestre). Por último, inserimos

também a restrição ∆(y, ȳk) ≥ 1 para cada solução de referência (x̄k, ȳk) em todos

os nós da árvore para evitar que as soluções de referência sejam viáveis nos futuros

subproblemas.

6.1.2 Resultados computacionais - parte I

Aplicamos nossa proposta de algoritmo de particionamento local para PNLIM ao

nosso conjunto de 152 instâncias de teste, retiradas de [28], cujos detalhes adicionais

podem ser conferidos no Apêndice A. As implementações foram feitas na linguagem
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Tabela 6.1: Resultados computacionais de aproximação externa,
branch-and-bound e particionamento local.

Inst. AE BB Part. Local

Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo

1 0 769.440,40 4,40 0 769.440,40 47,10 0 769.440,40 74,13

2 0 1.241.125,47 3,64 0 1.241.125,47 108,94 0 1.241.125,47 91,80

3 0 1.543.472,33 8,68 0 1.543.472,33 420,99 0 1.543.472,33 105,32

4 0 2.295.348,74 118,74 0 2.295.348,73 712,56 0 2.295.348,74 361,99

5 -108 - 26,31 0 41.573,30 2,80 0 41.573,30 5,88

6 0 41.573,26 0,50 0 41.573,26 3,11 0 41.573,26 0,37

7 0 6.545,00 1,25 0 6.545,00 33,55 0 6.545,00 1,43

8 0 6.545,00 0,32 0 6.545,00 18,13 0 6.545,00 0,50

9 0 8.092,50 44,77 0 8.092,50 616,41 0 8.092,50 58,71

10 0 8.092,50 11,25 0 8.092,50 294,58 0 8.092,50 15,53

11 -108 28.351,45 21,24 0 26.669,13 3,39 -114 28.351,45 77,26

12 0 26.669,11 0,65 0 26.669,11 4,34 0 26.669,11 1,78

13 -108 58.760,94 40,71 0 40.262,42 371,17 -114 40.791,00 176,59

14 0 40.262,39 5,07 0 40.262,39 60,17 0 40.262,39 20,51

15 -108 - 322,87 0 8.092,50 612,54 -113 - 1,08

16 0 8.092,50 12,75 0 8.092,50 211,24 0 8.092,50 33,59

17 0 37,95 0,04 0 37,95 0,05 0 37,95 0,06

18 0 37,95 0,03 0 37,95 0,04 0 37,95 0,03

19 0 48,99 0,43 0 48,99 0,55 0 48,99 0,57

20 0 48,99 0,14 0 48,99 0,47 0 48,99 0,18

21 0 54,41 23,45 0 54,41 23,64 -114 54,41 33,96

22 0 54,41 7,03 0 54,41 14,56 0 54,41 7,56

23 0 64,50 2.088,42 0 64,50 928,98 -114 64,50 2.806,27

24 0 64,50 388,32 0 64,50 724,45 -114 64,50 438,57

25 -107 66,93 18.661,90 -107 66,93 14.400,56 -114 66,93 81,80

26 -107 66,93 16.494,97 -107 66,93 14.400,38 -114 66,93 15.188,14

27 0 17,75 51,19 -107 17,75 14.400,27 0 17,75 589,38

28 0 20,73 168,07 -107 32,38 14.400,28 0 20,73 337,23

29 0 22,38 559,89 -107 32,38 14.400,36 0 22,38 1.115,29

30 0 23,46 17.045,35 -107 - 14.400,01 0 23,46 16.319,60

31 0 116,95 5.647,73 -107 135,06 14.400,29 0 116,95 2.185,11

32 0 131,65 12.250,10 -107 143,20 14.400,37 0 131,65 17.946,38

33 0 -7.174,22 22,45 -107 -7.128,22 14.400,93 0 -7.174,22 61,99

34 0 -1.296,12 1,04 -107 -1.286,24 14.400,41 0 -1.296,12 1,31

35 0 -2.238,40 1,15 0 -2.238,40 7,60 0 -2.238,40 3,75

36 0 -2.238,40 85,24 -107 -2.238,40 14.400,18 0 -2.238,40 13,76

37 0 -3.068,93 0,94 0 -3.068,93 15,02 0 -3.068,93 5,26

38 0 -3.068,93 60,34 -107 -2.973,08 14.400,51 0 -3.068,93 20,71

39 0 -7.174,22 1,40 0 -7.174,22 9,61 0 -7.174,22 5,86

40 0 -7.174,22 22,43 -107 -7.128,22 14.400,48 0 -7.174,22 61,91

41 0 -6.581,93 233,08 -107 -5.914,69 14.400,33 0 -6.581,93 38,37

42 0 -1.721,45 0,87 -107 -1.714,81 14.400,43 0 -1.721,45 0,91

43 0 -1.741,39 1,11 0 -1.741,39 24,56 0 -1.741,39 5,97

44 0 -1.741,39 53,38 -107 -1.705,63 14.400,34 0 -1.741,39 43,23

45 0 -2.722,45 2,12 0 -2.722,45 73,12 0 -2.721,45 13,43

46 0 -2.722,45 319,58 -107 -2.524,15 14.400,24 0 -2.722,45 51,28

47 0 -6.581,94 1,72 0 -6.581,94 14,00 0 -6.581,94 9,49

48 0 -6.581,93 232,26 -107 -5.914,69 14.400,40 0 -6.581,93 38,15

49 0 -3.410,85 729,34 -107 -2.193,14 14.400,54 -114 -3.380,85 35,08

50 0 -1.269,93 0,43 -107 -1.266,91 14.400,33 0 -1.269,93 1,14

51 0 -1.774,40 0,76 0 -1.774,40 8,40 0 -1.774,40 5,00

52 0 -1.774,40 26,44 -107 -1.506,81 14.400,34 0 -1.774,40 608,50

53 0 -2.827,93 2,80 0 -2.827,93 66,55 0 -2.827,93 13,81

Continua na próxima página

62



Tabela 6.1: Resultados computacionais de aproximação externa,
branch-and-bound e particionamento local (continuação da
página anterior).

Inst. AE BB Part. Local

Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo

54 0 -2.827,92 240,59 -107 -2.734,56 14.400,50 0 -2.827,92 1.394,48

55 0 -3.410,85 1,77 0 -3.410,86 50,43 0 -3.410,86 10,15

56 0 -3.410,85 731,20 -107 -2.193,14 14.400,48 -114 -3.380,85 34,78

57 0 -2.450,77 829,44 -107 -1.209,58 14.400,15 -114 -2.420,77 40,24

58 0 -1.150,30 0,66 -107 -1.089,90 14.400,27 0 -1.150,30 4,64

59 0 -1.092,09 1,10 0 -1.092,09 48,53 0 -1.092,09 8,45

60 0 -1.092,09 74,67 -107 -483,64 14.400,51 0 -1.092,09 255,71

61 0 -2.028,81 1,98 0 -2.028,81 369,13 0 -2.028,81 18,50

62 0 -2.028,81 272,06 -107 -1.325,76 14.400,32 0 -2.028,81 765,58

63 0 -2.450,77 2,52 0 -2.450,77 116,15 -114 -2.450,77 17,63

64 0 -2.450,77 828,86 -107 -1.209,58 14.400,25 -114 -2.420,77 40,14

65 -107 -2.529,07 14.648,33 -107 -1.984,69 14.400,32 -114 -2.529,07 14.392,64

66 0 -510,07 1,98 -107 -406,54 14.400,43 0 -510,07 10,52

67 0 -730,51 1,46 0 -730,51 30,14 0 -730,51 16,01

68 0 -730,51 252,84 -107 -536,55 14.400,27 0 -730,51 1.021,28

69 0 -1.543,06 1,91 0 -1.543,06 146,29 0 -1.543,06 25,53

70 0 -1.543,06 990,10 -107 -1.327,54 14.400,48 -114 -1.543,06 14.403,73

71 0 -2.529,07 5,22 0 -2.529,07 837,73 0 -2.529,07 26,77

72 -107 -2.529,07 14.673,29 -107 -1.984,69 14.400,34 -114 -2.529,07 14.402,28

73 -107 -2.538,28 14.427,36 -107 -1.535,05 14.400,22 -108 -2.553,50 111,89

74 0 -325,55 1,16 -107 -160,83 14.400,36 0 -325,55 11,33

75 0 -734,98 1,29 0 -734,98 17,48 0 -734,98 10,13

76 0 -734,98 72,10 -107 -241,59 14.400,43 0 -734,98 605,27

77 0 -2.742,65 2,75 0 -2.742,65 77,57 0 -2.742,65 14,36

78 0 -2.742,65 214,76 -107 -2.092,75 14.400,35 0 -2.742,65 804,40

79 0 -2.564,50 4,05 0 -2.564,50 759,91 -114 -2.564,50 32,63

80 -107 -2.538,28 14.417,53 -107 -1.535,05 14.400,16 -108 -2.553,50 112,59

81 0 9.859,66 0,43 0 9.859,66 1,81 -114 9.859,66 1,15

82 0 9.859,66 0,12 0 9.859,66 1,48 0 9.859,66 0,68

83 0 22.664,68 0,77 0 22.664,68 19,72 0 22.664,68 16,67

84 0 22.664,68 0,24 0 22.664,68 11,40 0 22.664,68 3,24

85 0 32.757,02 4,25 0 32.757,02 169,81 -114 32.757,02 79,83

86 0 32.757,02 0,83 0 32.757,02 124,51 0 32.757,02 15,06

87 0 64.748,83 14,77 0 64.748,83 5.627,61 -114 64.748,83 162,73

88 0 64.748,82 5,70 0 64.748,82 4.648,67 0 64.748,82 46,51

89 0 84.960,21 89,51 -107 84.960,21 14.400,14 -114 84.960,21 123,23

90 0 84.960,21 19,80 -107 84.960,21 14.400,18 0 84.960,21 357,77

91 -107 107.805,75 14.767,91 -107 107.805,75 14.400,30 -114 108.591,10 15.673,44

92 0 107.805,75 114,01 -107 107.805,75 14.400,22 0 107.805,75 1.045,57

93 -107 129.965,05 14.490,31 -107 129.579,88 14.400,53 -114 132.537,98 16.066,21

94 -107 129.761,14 17.829,20 -107 129.675,85 14.400,30 -114 129.883,53 15.021,03

95 0 -837,73 0,04 0 -837,73 0,06 0 -837,73 0,04

96 0 -837,73 0,03 0 -837,73 0,17 0 -837,73 0,04

97 0 -3.032,74 0,05 0 -3.032,74 0,15 0 -3.032,74 0,07

98 0 -3.032,74 0,04 0 -3.032,74 0,49 0 -3.032,74 0,07

99 0 -4.027,37 0,06 0 -4.027,37 0,16 0 -4.027,37 0,10

100 0 -4.027,37 0,04 0 -4.027,37 0,54 0 -4.027,37 0,11

101 0 -5.510,39 0,07 0 -5.510,39 0,23 0 -5.510,39 0,11

102 0 -5.510,39 0,06 0 -5.510,39 1,19 0 -5.510,39 0,10

103 0 -1.267,35 0,03 0 -1.267,35 0,08 0 -1.267,35 0,04

104 0 -1.267,35 0,04 0 -1.267,35 0,43 0 -1.267,35 0,04

105 0 -2.310,30 0,08 0 -2.310,30 0,30 0 -2.310,30 0,21

Continua na próxima página
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Tabela 6.1: Resultados computacionais de aproximação externa,
branch-and-bound e particionamento local (continuação da
página anterior).

Inst. AE BB Part. Local

Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo

106 0 -2.310,30 0,07 0 -2.310,30 10,66 0 -2.310,30 0,20

107 0 -3.354,68 0,11 0 -3.354,68 0,50 0 -3.354,68 0,21

108 0 -3.354,68 0,08 0 -3.354,68 38,51 0 -3.354,68 0,23

109 0 -4.557,06 0,13 0 -4.557,06 0,48 0 -4.557,06 0,55

110 0 -4.557,06 0,10 0 -4.557,06 175,53 0 -4.557,06 0,38

111 0 -853,28 0,04 0 -853,28 0,15 0 -853,28 0,07

112 0 -853,28 0,04 0 -853,28 0,55 0 -853,28 0,07

113 0 -2.832,75 0,07 0 -2.832,75 0,30 0 -2.832,75 0,17

114 0 -2.832,75 0,08 0 -2.832,75 17,40 0 -2.832,75 0,22

115 0 -3.850,18 0,12 0 -3.850,18 0,34 0 -3.850,18 0,31

116 0 -3.850,18 0,11 0 -3.850,18 76,70 0 -3.850,18 0,47

117 0 -4.937,48 0,24 0 -4.937,48 0,51 0 -4.937,48 0,46

118 0 -4.937,48 0,16 0 -4.937,48 1.226,62 0 -4.937,48 0,60

119 0 -924,26 0,06 0 -924,26 0,17 0 -924,26 0,08

120 0 -924,26 0,05 0 -924,26 4,77 0 -924,26 0,08

121 0 -1.752,13 0,13 0 -1.752,13 0,80 0 -1.752,13 0,39

122 0 -1.752,13 0,12 0 -1.752,13 2.343,08 0 -1.752,13 0,36

123 0 -2.646,95 0,15 0 -2.646,95 1,17 -114 -2.646,95 0,37

124 0 -2.646,95 0,17 -107 -2.639,95 14.400,50 0 -2.646,95 0,51

125 0 -3.532,74 0,22 0 -3.532,74 2,15 0 -3.532,74 1,05

126 0 -3.532,74 0,26 -107 -3.493,21 14.400,47 0 -3.532,74 0,73

127 0 -138,16 0,10 0 -138,16 0,27 0 -138,16 0,27

128 0 -138,16 0,12 0 -138,16 555,16 0 -138,16 0,24

129 0 -399,68 0,30 0 -399,68 0,92 0 -399,68 1,05

130 0 -399,68 0,27 -107 -369,44 14.400,57 0 -399,68 1,79

131 0 -654,15 0,52 0 -654,15 3,08 0 -654,15 2,09

132 0 -654,15 0,43 -107 -624,91 14.400,58 0 -654,15 3,61

133 0 -865,72 0,76 0 -865,72 4,54 0 -865,72 3,45

134 0 -865,72 0,68 -107 -823,05 14.400,68 -114 -840,42 1,71

135 0 -67,71 0,14 0 -67,71 0,86 0 -67,71 0,37

136 0 -67,71 0,16 -107 -67,71 14.400,61 0 -67,71 0,35

137 0 -388,77 1,23 0 -388,77 1,30 0 -388,77 1,39

138 0 -388,77 0,41 -107 -359,49 14.400,53 0 -388,77 1,97

139 0 -395,15 1,21 0 -395,15 13,66 0 -395,15 4,76

140 0 -395,15 0,80 -107 -328,55 14.400,59 0 -395,15 10,01

141 0 -901,75 1,46 0 -901,75 28,23 0 -901,75 6,27

142 0 -901,75 1,42 -107 -850,85 14.400,51 0 -901,75 9,04

143 -107 - 25.520,42 -107 - 14.400,09 -113 - 222,28

144 0 5,30 0,11 0 5,30 1,12 0 5,30 0,68

145 0 8,30 440,68 -107 8,30 14.400,31 0 8,30 428,99

146 -107 - 16.580,04 -107 10,30 14.400,42 -114 12,30 17.214,44

147 -107 - 16.579,70 -107 21,50 14.400,09 -114 16,50 20.033,44

148 -107 - 16.586,11 -107 20,30 14.400,24 -114 16,50 20.017,59

149 -108 125,22 192,65 0 125,20 26,49 0 125,22 348,80

150 0 97,90 1,42 0 97,90 5,58 0 97,90 2,38

151 -108 207,99 378,50 0 207,99 256,62 0 208,21 900,14

152 0 424,54 57,83 0 424,54 490,04 0 424,54 156,89

C++, compiladas com o compilador G++ do pacote GCC versão 4.4.3 e rodaram

em um computador com 4 processadores 64 bits Intel Xeon X5472 de frequência

de 3,0 GHz e cache de 6 MB, 16 GB de memória RAM e utilizando o sistema
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operacional Ubuntu Linux 10.04.2 LTS cuja versão do kernel é 2.6.32-31-generic.

Para a resolução dos problemas PLIM, foi utilizado o pacote Gurobi 4.6.1 [15] e

para a resolução dos problemas PNL, foi utilizado o pacote Ipopt 3.10 [29]. Quando

o pacote PNL apresentou falha de convergência, o problema PNL em questão foi

considerado inviável. Os algoritmos foram con�gurados para rodar em modo thread

única, isto é, utilizando apenas um dos processadores disponíveis na máquina e

para rodar com um tempo máximo de execução de quatro horas em cada instância

teste. Para a obtenção das soluções viáveis inicias, foram usadas as heurísticas

de mergulho e feasibility pump apresentadas no capítulo 5. Ajustamos ainda os

parâmetros k0 como 10, máximo de diversi�cações como 5 e tempo de resolução de

nós de rami�cação esquerda como 60s.

A Tabela 6.1 traz os resultados da aplicação do algoritmo de particionamento

local (Algoritmo 6.1) juntamente com os resultados já apresentados dos algoritmos

de aproximação externa (Seção 2.1) e de branch-and-bound padrão (Seção 3.1). Na

primeira coluna desta tabela, temos os números das instâncias, seguida das colunas

referentes aos resultados de cada algoritmo. Para cada algoritmo, temos o código

de retorno oferecido pela sua aplicação (Cod), o valor da função objetivo na solução

obtida (Solução) e o tempo computacional em segundos utilizado (Tempo). Quando

o algoritmo em questão é capaz de convergir para uma solução ótima, o código de

retorno gerado pelo mesmo é zero (sucesso). Caso contrário, um código de erro

diferente de zero é gerado (o Apêndice B traz uma tabela com todos os códigos

de retorno utilizados neste trabalho). Nestes casos, a coluna Solução traz o valor

da solução (função objetivo) na melhor solução viável encontrada ou �-� quando

nenhuma solução viável foi obtida nas condições dadas.

O algoritmo de particionamento local foi capaz de atestar solução ótima em 120

instâncias (78,9%), enquanto que para BB e AE, esse número foi de 94 (61,8%) e

133 (87,5%) instâncias, respectivamente. Em comparação com BB, particionamento

local foi mais efetivo (segundo os critérios apresentados na Seção 2.4) em 120 ins-

tâncias (78,9%), ao passo que BB foi mais efetivo em 25 (16,4%). Em comparação

com AE, particionamento local foi mais efetivo em 19 instâncias (12,5%), enquanto

AE foi mais efetivo em 123 (80,9%). Podemos perceber então que partionamento

local apresentou melhor rendimento que branch-and-bound. Embora não tenha su-

perado o desempenho do algoritmo de aproximação externa puro em geral, nosso

algoritmo de particionamento local com aproximação externa conseguiu uma melhor

performance em um pequeno subconjunto de problemas, o que abre caminho para

sua aplicação efetiva, especialmente em casos onde AE falha em convergir. Novas

possibilidades também se abrem para estudos que possam aperfeiçoar a abordagem,

em especial para a busca do melhor ajuste de seus parâmetros.
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6.1.3 Resultados computacionais - Parte II

Nesta subseção, avaliamos a aplicação do algoritmo de particionamento local como

heurística de melhora no procedimento de branch-and-bound. A cada vez que uma

solução inteira melhorada é encontrada em branch-and-bound, esta solução é dada

como entrada para o algoritmo de particionamento local, que executará um número

máximo de três iterações. Note que, neste caso, apenas subproblemas de rami�cações

esquerdas serão resolvidos. Observe ainda que, a introdução de particionamento

local como heurística em branch-and-bound gera, de certo modo, uma abordagem

híbrida, pois particionamento local usa o algoritmo de aproximação externa para a

resolução dos subproblemas de PNLIM. Os resultados dessa subseção rodaram no

mesmo contexto descrito na subseção anterior.

Tabela 6.2: Resultados computacionais de branch-and-bound
com e sem uso de particionamento local.

Instância BB com Part. Local BB sem Part. Local

Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo

1 BatchS101006M 0 769.440,40 77,59 0 769.440,40 47,1

2 BatchS121208M 0 1.241.125,47 593,39 0 1.241.125,47 108,94

3 BatchS151208M 0 1.543.472,33 753,27 0 1.543.472,33 420,99

4 BatchS201210M 0 2.295.348,73 1026,32 0 2.295.348,73 712,56

5 CLay0203H 0 41.573,30 12,52 0 41.573,30 2,8

6 CLay0203M 0 41.573,26 3,82 0 41.573,26 3,11

7 CLay0204H 0 6.545,00 27,26 0 6.545,00 33,55

8 CLay0204M 0 6.545,00 18,5 0 6.545,00 18,13

9 CLay0205H 0 8.092,50 523,83 0 8.092,50 616,41

10 CLay0205M 0 8.092,50 289,06 0 8.092,50 294,58

11 CLay0303H 0 26.669,13 16,99 0 26.669,13 3,39

12 CLay0303M 0 26.669,11 5,51 0 26.669,11 4,34

13 CLay0304H 0 40.262,42 597,68 0 40.262,42 371,17

14 CLay0304M 0 40.262,39 64,78 0 40.262,39 60,17

15 CLay0305H -112 - 0,31 0 8.092,50 612,54

16 CLay0305M 0 8.092,50 203,87 0 8.092,50 211,24

17 FLay02H 0 37,95 0,05 0 37,95 0,05

18 FLay02M 0 37,95 0,04 0 37,95 0,04

19 FLay03H 0 48,99 1,51 0 48,99 0,55

20 FLay03M 0 48,99 0,77 0 48,99 0,47

21 FLay04H 0 54,41 32,8 0 54,41 23,64

22 FLay04M 0 54,41 29,46 0 54,41 14,56

23 FLay05H 0 64,50 1072,21 0 64,50 928,98

24 FLay05M 0 64,50 647,32 0 64,50 724,45

25 FLay06H -107 66,93 14400,27 -107 66,93 14400,56

26 FLay06M -107 66,93 14400,3 -107 66,93 14400,38

27 fo7_2 -107 20,44 14400,25 -107 17,75 14400,27

28 fo7 -107 26,85 14400,24 -107 32,38 14400,28

29 fo8 -107 29,01 14400,25 -107 32,38 14400,36

30 fo9 -107 - 14400,04 -107 - 14400,01

31 o7_2 -107 124,80 14400,35 -107 135,06 14400,29

32 o7 -107 138,86 14400,27 -107 143,20 14400,37

33 RSyn0805H -107 -7.128,22 14400,83 -107 -7.128,22 14400,93

34 RSyn0805M -107 -1.296,12 14400,21 -107 -1.286,24 14400,41

35 RSyn0805M02H 0 -2.238,40 8,97 0 -2.238,40 7,6

36 RSyn0805M02M -107 -2.238,40 14400,09 -107 -2.238,40 14400,18

Continua na próxima página
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Tabela 6.2: Resultados computacionais de branch-and-bound
com e sem uso de particionamento local (continuação da pá-
gina anterior).

Instância BB com Part. Local BB sem Part. Local

Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo

37 RSyn0805M03H 0 -3.068,93 19,3 0 -3.068,93 15,02

38 RSyn0805M03M -107 -2.973,08 14400,12 -107 -2.973,08 14400,51

39 RSyn0805M04H 0 -7.174,22 14,02 0 -7.174,22 9,61

40 RSyn0805M04M -107 -7.128,22 14400,19 -107 -7.128,22 14400,48

41 RSyn0810H -107 -5.914,69 14400,1 -107 -5.914,69 14400,33

42 RSyn0810M -107 -1.715,64 14400,22 -107 -1.714,81 14400,43

43 RSyn0810M02H 0 -1.741,39 40,61 0 -1.741,39 24,56

44 RSyn0810M02M -107 -1.705,63 14400,21 -107 -1.705,63 14400,34

45 RSyn0810M03H 0 -2.722,45 86,95 0 -2.722,45 73,12

46 RSyn0810M03M -107 -2.524,15 14400,1 -107 -2.524,15 14400,24

47 RSyn0810M04H 0 -6.581,94 17,98 0 -6.581,94 14

48 RSyn0810M04M -107 -5.914,69 14400,11 -107 -5.914,69 14400,4

49 RSyn0815H -107 -2.193,14 14400,14 -107 -2.193,14 14400,54

50 RSyn0815M -107 -1.266,91 14400,21 -107 -1.266,91 14400,33

51 RSyn0815M02H 0 -1.774,40 10,21 0 -1.774,40 8,4

52 RSyn0815M02M -107 -1.523,14 14400,13 -107 -1.506,81 14400,34

53 RSyn0815M03H 0 -2.827,93 86,89 0 -2.827,93 66,55

54 RSyn0815M03M -107 -2.739,56 14400,14 -107 -2.734,56 14400,5

55 RSyn0815M04H 0 -3.410,86 93,96 0 -3.410,86 50,43

56 RSyn0815M04M -107 -2.193,14 14400,18 -107 -2.193,14 14400,48

57 RSyn0820H -107 -1.209,58 14400,09 -107 -1.209,58 14400,15

58 RSyn0820M -107 -1.150,30 14400,21 -107 -1.089,90 14400,27

59 RSyn0820M02H 0 -1.092,09 55 0 -1.092,09 48,53

60 RSyn0820M02M -107 -479,56 14400,16 -107 -483,64 14400,51

61 RSyn0820M03H 0 -2.028,81 400,12 0 -2.028,81 369,13

62 RSyn0820M03M -107 -1.325,76 14400,16 -107 -1.325,76 14400,32

63 RSyn0820M04H 0 -2.450,77 136,38 0 -2.450,77 116,15

64 RSyn0820M04M -107 -1.209,58 14400,15 -107 -1.209,58 14400,25

65 RSyn0830H -107 -1.984,69 14400,14 -107 -1.984,69 14400,32

66 RSyn0830M -107 -510,07 14400,18 -107 -406,54 14400,43

67 RSyn0830M02H 0 -730,51 40,49 0 -730,51 30,14

68 RSyn0830M02M -107 -536,55 14400,17 -107 -536,55 14400,27

69 RSyn0830M03H 0 -1.543,06 159,53 0 -1.543,06 146,29

70 RSyn0830M03M -107 -1.327,54 14400,09 -107 -1.327,54 14400,48

71 RSyn0830M04H 0 -2.529,07 1140,67 0 -2.529,07 837,73

72 RSyn0830M04M -107 -1.984,69 14400,06 -107 -1.984,69 14400,34

73 RSyn0840H -107 -1.535,05 14403,36 -107 -1.535,05 14400,22

74 RSyn0840M -107 -314,55 14400,15 -107 -160,83 14400,36

75 RSyn0840M02H 0 -734,98 20,91 0 -734,98 17,48

76 RSyn0840M02M -107 -241,59 14400,17 -107 -241,59 14400,43

77 RSyn0840M03H 0 -2.742,65 85,37 0 -2.742,65 77,57

78 RSyn0840M03M -107 -2.092,75 14400,24 -107 -2.092,75 14400,35

79 RSyn0840M04H 0 -2.564,50 773,32 0 -2.564,50 759,91

80 RSyn0840M04M -107 -1.535,05 14400,11 -107 -1.535,05 14400,16

81 SLay04H 0 9.859,66 3,39 0 9.859,66 1,81

82 SLay04M 0 9.859,66 1,59 0 9.859,66 1,48

83 SLay05H 0 22.664,68 21,57 0 22.664,68 19,72

84 SLay05M 0 22.664,68 11,8 0 22.664,68 11,4

85 SLay06H 0 32.757,02 152,03 0 32.757,02 169,81

86 SLay06M 0 32.757,02 119,94 0 32.757,02 124,51

87 SLay07H 0 64.748,83 4878,77 0 64.748,83 5627,61

88 SLay07M 0 64.748,82 4250,42 0 64.748,82 4648,67

Continua na próxima página
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Tabela 6.2: Resultados computacionais de branch-and-bound
com e sem uso de particionamento local (continuação da pá-
gina anterior).

Instância BB com Part. Local BB sem Part. Local

Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo

89 SLay08H -107 84.960,21 14400,06 -107 84.960,21 14400,14

90 SLay08M -107 84.960,21 14400,12 -107 84.960,21 14400,18

91 SLay09H -107 107.805,75 14400,08 -107 107.805,75 14400,3

92 SLay09M -107 107.805,75 14400,1 -107 107.805,75 14400,22

93 SLay10H -107 129.579,88 14400,08 -107 129.579,88 14400,53

94 SLay10M -107 129.581,81 14400,29 -107 129.675,85 14400,3

95 Syn05H 0 -837,73 0,08 0 -837,73 0,06

96 Syn05M 0 -837,73 0,15 0 -837,73 0,17

97 Syn05M02H 0 -3.032,74 0,22 0 -3.032,74 0,15

98 Syn05M02M 0 -3.032,74 0,6 0 -3.032,74 0,49

99 Syn05M03H 0 -4.027,37 0,32 0 -4.027,37 0,16

100 Syn05M03M 0 -4.027,37 0,7 0 -4.027,37 0,54

101 Syn05M04H 0 -5.510,39 0,34 0 -5.510,39 0,23

102 Syn05M04M 0 -5.510,39 1,56 0 -5.510,39 1,19

103 Syn10H 0 -1.267,35 0,08 0 -1.267,35 0,08

104 Syn10M 0 -1.267,35 0,44 0 -1.267,35 0,43

105 Syn10M02H 0 -2.310,30 0,5 0 -2.310,30 0,3

106 Syn10M02M 0 -2.310,30 10,53 0 -2.310,30 10,66

107 Syn10M03H 0 -3.354,68 0,7 0 -3.354,68 0,5

108 Syn10M03M 0 -3.354,68 40,57 0 -3.354,68 38,51

109 Syn10M04H 0 -4.557,06 1,11 0 -4.557,06 0,48

110 Syn10M04M 0 -4.557,06 172,17 0 -4.557,06 175,53

111 Syn15H 0 -853,28 0,15 0 -853,28 0,15

112 Syn15M 0 -853,28 0,73 0 -853,28 0,55

113 Syn15M02H 0 -2.832,75 0,48 0 -2.832,75 0,3

114 Syn15M02M 0 -2.832,75 16,78 0 -2.832,75 17,4

115 Syn15M03H 0 -3.850,18 0,92 0 -3.850,18 0,34

116 Syn15M03M 0 -3.850,18 76,71 0 -3.850,18 76,7

117 Syn15M04H 0 -4.937,48 1,35 0 -4.937,48 0,51

118 Syn15M04M 0 -4.937,48 1208,44 0 -4.937,48 1226,62

119 Syn20H 0 -924,26 0,17 0 -924,26 0,17

120 Syn20M 0 -924,26 5 0 -924,26 4,77

121 Syn20M02H 0 -1.752,13 1,86 0 -1.752,13 0,8

122 Syn20M02M 0 -1.752,13 2341,99 0 -1.752,13 2343,08

123 Syn20M03H 0 -2.646,95 1,96 0 -2.646,95 1,17

124 Syn20M03M -107 -2.639,95 14400,21 -107 -2.639,95 14400,5

125 Syn20M04H 0 -3.532,74 3,61 0 -3.532,74 2,15

126 Syn20M04M -107 -3.499,01 14400,17 -107 -3.493,21 14400,47

127 Syn30H 0 -138,16 0,63 0 -138,16 0,27

128 Syn30M 0 -138,16 544,67 0 -138,16 555,16

129 Syn30M02H 0 -399,68 1,38 0 -399,68 0,92

130 Syn30M02M -107 -369,44 14400,23 -107 -369,44 14400,57

131 Syn30M03H 0 -654,15 4,32 0 -654,15 3,08

132 Syn30M03M -107 -642,91 14400,2 -107 -624,91 14400,58

133 Syn30M04H 0 -865,72 6,8 0 -865,72 4,54

134 Syn30M04M -107 -829,85 14400,18 -107 -823,05 14400,68

135 Syn40H 0 -67,71 1,86 0 -67,71 0,86

136 Syn40M -107 -67,71 14400,37 -107 -67,71 14400,61

137 Syn40M02H 0 -388,77 2,26 0 -388,77 1,3

138 Syn40M02M -107 -359,49 14400,18 -107 -359,49 14400,53

139 Syn40M03H 0 -395,15 18,76 0 -395,15 13,66

140 Syn40M03M -107 -339,85 14400,18 -107 -328,55 14400,59

Continua na próxima página
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Tabela 6.2: Resultados computacionais de branch-and-bound
com e sem uso de particionamento local (continuação da pá-
gina anterior).

Instância BB com Part. Local BB sem Part. Local

Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo

141 Syn40M04H 0 -901,75 35,71 0 -901,75 28,23

142 Syn40M04M -107 -850,85 14401,07 -107 -850,85 14400,51

143 trimloss12 -107 - 14401,42 -107 - 14400,09

144 trimloss2 0 5,30 1,18 0 5,30 1,12

145 trimloss4 -107 8,30 14400,19 -107 8,30 14400,31

146 trimloss5 -107 10,30 14400,3 -107 10,30 14400,42

147 trimloss6 -107 21,50 14402,68 -107 21,50 14400,09

148 trimloss7 -107 17,90 14400,03 -107 20,30 14400,24

149 Water0202 0 125,20 67,04 0 125,20 26,49

150 Water0202R 0 97,90 13,97 0 97,90 5,58

151 Water0303 0 207,99 271,82 0 207,99 256,62

152 Water0303R 0 424,54 400,58 0 424,54 490,04

A Tabela 6.2 traz os resultados da aplicação de branch-and-bound com rami�-

cações sobre uma única variável, com e sem o uso da heurística de particionamento

local. O uso dessa heurística se mostrou mais efetivo em 33 (21,7%) problemas,

enquanto a não utilização desta foi mais efetiva em 72 (47,4%) problemas. Nova-

mente, os resultados obtidos abrem caminho para o uso de particionamento local

como heurística em branch-and-bound, sendo necessário, entretanto, mais estudos

para aumentar sua efetividade.

6.2 Um algoritmo híbrido de aproximação externa

e branch-and-bound

6.2.1 Algoritmo

Nesta seção, apresentamos uma proposta de algoritmo híbrido misturando as abor-

dagens de Aproximação Externa (AE), apresentada na Seção 2.1, e Branch-and-

Bound padrão (BB), apresentada na Seção 3.1. A inspiração para esta abordagem

foi a proposta por Bonami et al. em [1] (apresentada na Seção 4.2), onde autores

tomam por base o algoritmo de branch-and-bound baseado em Programação Linear

(PL) e Programação Não Linear (PNL), apresentado na Seção 4.1), inserindo concei-

tos dos algoritmos de aproximação externa e branch-and-bound padrão. Esta última

abordagem híbrida está implementada no pacote computacional BONMIN [1] como

uma de suas ferramentas para PNLIM mais promissoras.

Uma diferença entre nossa abordagem e a de Bonami et al., é que tomamos

por base o algoritmo de branch-and-bound padrão, que é baseado em PNL e não

utiliza nenhum conceito de aproximação linear, enquanto que Bonami et al. tomam

por base o algoritmo de BB baseado em PL e PNL, cujo elemento principal é a
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aproximação do problema P em um problema de PLIM. Desse modo, a cada iteração,

nosso algoritmo resolve uma relaxação do típico subproblema de PNLIM no nó

corrente da árvore de branch-and-bound PNL:

(PȲ ) minimizarx,y f(x, y)

sujeito a: g(x, y) ≤ 0

x ∈ X, y ∈ Ȳ ∩ Zny

(6.5)

onde Ȳ é um subconjunto poliédrico de Y . Como anteriormente, nos referimos ao

problema (6.5) construído a partir de um determinado Ȳ especí�co como PȲ , e à

sua relaxação contínua como P̃Ȳ .

A ideia por trás de nossa abordagem é bastante simples: tomar o particionamento

do espaço realizado na árvore de branch-and-bound e então, aplicar o algoritmo de

aproximação externa em algumas partições deste espaço, isto é, sobre alguns dos

subproblemas PY por um tempo limitado. Note que isso é feito por Bonami et al.

uma única vez em seu algoritmo antes do particionamento do espaço começar, ou

seja, sobre o problema de PNLIM original no nó raiz da árvore. Aqui, adotamos esta

mesma estratégia no nó raiz da árvore e em alguns de seus subproblemas ao longo

da execução do algoritmo, realizando assim diversas chamadas ao procedimento AE.

Durante a enumeração, chegamos ainda a voltar ao problema de PNLIM original

tomado no nó raiz para realizar novas iterações de AE por um tempo determinado.

As soluções inteiras encontradas pelo esquema de BB são então usadas como pontos

de linearização quando AE volta a considerar P . Por outro lado, AE também

colabora com esquema de enumeração fornecendo limites inferiores mais fortes para

os sub-ramos da árvore e soluções viáveis de melhora que disponibilizarão limites

superiores mais fortes para o problema P como um todo. Note que ambos os fatos

destacados contribuem para um número maior de podas por limite e uma exploração

mais e�ciente do espaço. Assim, diferentemente da abordagem de Bonami et al.,

cada um dos algoritmos utilizados na abordagem híbrida colabora para melhorar a

execução do outro, isto é, BB ajuda AE e AE ajuda BB. Desse modo, pretendemos

obter um melhor progresso para a abordagem como um todo em relação à utilizá-las

separadamente.

Frisamos que o algoritmo de aproximação externa é aplicado por um tempo

determinado diversas vezes sobre o problema original P e uma única vez, também

por um tempo determinado, sobre alguns subproblemas da árvore de enumeração.

Essa aplicação de AE nestes subproblemas pode trazer as seguintes vantagens:

1. Se a solução ótima do sub-ramo for obtida no tempo estipulado, podemos

toma-lá e podar o sub-ramo da árvore de BB, evitando assim diversas rami�-

cações sobre o mesmo;
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Entrada: P : Problema de PNLIM (6.1) abordado, εc: tolerância de convergência
AE(P̄ , T I , zU , tempo): Procedimento de aproximação externa que roda sobre P̄ ,
com conjunto inicial de pontos de linearização T I , limite superior zU no tempo
tempo. AE retorna: status: estado da aplicação, (x̄, ȳ): melhor solução obtida
para P̄ , TF : conjunto �nal de pontos de linearização, z̄L: limite inferior para P̄

Saída: (x∗, y∗): solução ótima de P (se existir)
1 zU = +∞ ; Seja Li o limite inferior do nó i ; Seja (x0, y0) a solução ótima de P̃ ;
2 se y0 for inteira então (x∗, y∗) = (x0, y0) ; retorna;

3 TP = (x0, y0) ; // Pontos de linearização iniciais para P

4 [status, (x̄, ȳ), TF , z̄L] = AE(P̃ , TP , zU , tempo_AE) ;
5 se status = �solução ótima� ou status = �solução viável� então

(x∗, y∗) = (x̄,ȳ);zU = f(x̄,ȳ);
6 se status = �solução ótima� então retorna;
7 Selecione uma variável yj com valor y0

j não inteiro

8 Y 1 = Y ∩ {y ∈ Rny : yj ≤ byjc} ; Y 2 = Y ∩ {y ∈ Rny : yj ≥ dyje} ;
L1 = L2 = max{f(x0, y0), z̄L} ;

9 Seja N = {1, 2} a lista inicial de nós em aberto ; i = 2 ; iter = 0 ;
10 enquanto N 6= ∅ faça
11 Selecione um nó k de N ; iter = iter + 1 ;
12 se PY k é inviável então N = N\{k} ; // Poda por inviabilidade

13 senão

14 Seja (xk, yk) uma solução ótima de P̃Y k ;

15 se f(xk, yk) < zU então
16 se yk for inteira então
17 zU = f(xk, yk) ; (x∗, y∗) = (xk, yk) ; TP = TP ∪ {(xk, yk)} ;
18 N = N \ ({k} ∪ {j : Lj ≥ zU − εc}) ; // Podas por otimalidade e

limite

19 senão
20 L̄ = f(xk, yk) ;
21 se iter ≡ 0 (mod freq_AE_subprob) então

// Aplicando AE ao subproblema

22 TS = {(xk, yk)} ;
23 [status, (x̄, ȳ), TF , z̄L] = AE(PY k , TS , zU , tempo_AE) ;
24 se status = �solução ótima� ou status = �solução viável� então
25 se f(x̄, ȳ) < zU então
26 zU = f(x̄, ȳ) ; (x∗, y∗) = (x̄, ȳ) ;

27 N = N \ {j : Lj ≥ zU − εc} ; // Podas por limite

28 TP = TP ∪ {(x̄, ȳ)} ;
29 se status = �solução ótima� ou status = �problema inviável� então
30 N = N \ {k} ; Vá para a linha 10 ;

31 L̄ = max{L̄, z̄L} ;
32 Selecione uma variável yj com valor ykj não inteiro ; // Ramificação

33 Y i+1 = Y k ∩ {y ∈ Rny : yj ≤ byjc} ; Y i+2 = Y k ∩ {y ∈ Rny : yj ≥ dyje} ;
34 Li+1 = Li+2 = L̄ ; N = N ∪ {i+ 1, i+ 2} \ {k} ; i = i+ 2 ;

35 senão N = N\{k} ; // Poda por limite

36 se iter ≡ 0 (mod freq_AE_prob) então
37 [status, (x̄, ȳ), TF , z̄L] = AE(P, TP , zU , tempo_AE) ; // Aplicando AE a P
38 se status = �solução ótima� então (x∗, y∗) = x̄, ȳ ; retorna;

39 se status = �solução viável� e f(x̄, ȳ) < zU então
40 zU = f(x̄, ȳ) ; (x∗, y∗) = (x̄, ȳ) ;

41 N = N \ {j : Lj ≥ zU − εc} ; // Podas por limite

42 TP = TP ∪ TF ; // Acumulando pontos de linearização

Algoritmo 6.2: Nosso algoritmo híbrido.
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2. Se o subproblema em questão não puder ser resolvido até a otimalidade com-

provada, é possível que ao menos se obtenha uma solução que melhorará o

limite superior de P e um limite inferior mais forte para o sub-ramo, podendo

assim possibilitar novas podas na árvore.

3. Recebendo o limite superior do problema P , AE pode, em alguns dos casos

onde o sub-ramo for inviável ou não possuir solução inteira melhor que o limite

superior, detectar rapidamente essas condições permitindo a realização das

devidas podas de modo e�ciente.

Observe que todas as vantagens descritas podem fazer grande diferença no desem-

penho de BB. Nós também devemos mencionar que, a melhor solução obtida por

AE em cada subproblema é acrescentada ao conjunto de pontos de linearização que

AE utiliza nas chamadas deste algoritmo sobre P .

Nosso algoritmo híbrido é mostrado como Algoritmo 6.2. A cada

freq_AE_subprob iterações, o algoritmo AE é chamado sobre o subproblema cor-

rente (linhas 21-31), enquanto que a cada freq_AE_prob iterações o algoritmo

AE é chamado sobre P (linhas 36-42). Chamamos a atenção para o fato de que

se suspendermos o algoritmo AE ao �nal de uma determinada iteração salvando

o conjunto de pontos de linearização corrente e o retomarmos posteriormente par-

tindo desse mesmo conjunto de pontos de linearização salvo, AE será executado

como se não tivesse sido interrompido, ou seja, salvando o conjunto de pontos de

linearização corrente ao �nal de uma iteração, salvamos o estado corrente do algo-

ritmo AE como um todo. Deste modo, ao consideramos chamadas a AE a cada

freq_AE_prob iterações de BB, seria, em princípio, como se estivéssemos resol-

vendo P com AE dando �pausas� na execução deste algoritmo (durante essas pau-

sas, executamos freq_AE_prob iterações de BB). Entretanto, na realidade isto

não ocorre exatamente assim porque durante essas �pausas�, podemos acrescentar

novos pontos de linearização (soluções viáveis para P ) encontrados pelo algoritmo

BB, esperando assim que consigamos acelerar a execução de AE, isto é, poupar

algumas de suas iterações. Em nossos testes, usamos freq_AE_subprob = 100 e

freq_AE_prob = 1000.

Note também que, a cada chamada a AE, este algoritmo tem tempo_AE se-

gundos (por exemplo, 30s) para executar. Assim, nosso algoritmo tem desempenho

prático igual que AE nos casos onde este último consegue resolver o problema abor-

dado em até tempo_AE segundos. Além de aplicar AE a cada freq_AE_subprob

subproblemas, também adotamos a estratégia (não descrita no algoritmo) de aplicá-

lo aos subproblemas que estão em uma profundidade de até p (por exemplo 2) do nó

raiz. Esperamos assim obter boas soluções viáveis no começo da enumeração para

aumentar o número de podas.
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6.2.2 Resultados computacionais

Apresentamos nesta seção, resultados computacionais para nossa proposta híbrida.

Tendo em vista que nossa abordagem fornecerá os mesmos resultados que AE nos

casos em que o problema abordado P pode ser resolvido por AE em até tempo_AE

segundos (por exemplo, 30s), selecionamos o subconjunto de 50 instâncias que, nas

condições descritas na Seção 2.4 não puderam ser resolvidas por AE em até 30

segundos (valor utilizado nos testes para o parâmetro tempo_AE). Informações

adicionais sobre as instâncias de teste, obtidas em [28], podem ser conferidas no

Apêndice A. As implementações foram feitas na linguagem C++, compiladas com o

compilador G++ do pacote GCC versão 4.4.3 e rodaram em um computador com 4

processadores 64 bits Intel Xeon X5472 de frequência de 3,0 GHz e cache de 6 MB, 16

GB de memória RAM e utilizando o sistema operacional Ubuntu Linux 10.04.2 LTS

cuja versão do kernel é 2.6.32-31-generic. Para a resolução dos problemas PLIM,

foi utilizado o pacote Gurobi 4.6.1 [15] e para a resolução dos problemas PNL, foi

utilizado o pacote Ipopt 3.10 [29]. Os algoritmos foram con�gurados para rodar

em modo Thread única, isto é, utilizando apenas um dos processadores disponíveis

na máquina. Para nossa proposta híbrida, utilizamos freq_AE_subprob = 100,

freq_AE_prob = 1000, tempo_AE = 30 e p = 2.

A Tabela 6.3 traz os resultados da aplicação de nossa abordagem híbrida (BB +

AE), Branch-and-Bound (BB) e Aproximação Externa (AE) para o conjunto de 50

instâncias de teste tomadas. Os procedimentos de branch-and-bound contaram com

as funcionalidades descritas na Seção 3.3. Na primeira coluna da tabela, temos o

número da instância seguido das colunas referentes aos resultados de cada algoritmo.

Para cada algoritmo, temos o código de retorno oferecido pela sua aplicação (Cod),

o valor da função objetivo na solução obtida (Solução) e o tempo computacional em

segundos utilizado (Tempo). Quando o algoritmo em questão é capaz de convergir

para uma solução ótima, o código de retorno gerado pelo mesmo é zero (sucesso).

Caso contrário, um código de erro diferente de zero é gerado. Nestes casos, a coluna

Solução traz o valor da solução (função objetivo) na melhor solução viável encontrada

ou �-� quando nenhuma solução viável foi obtida nas condições dadas. Os códigos de

erro mais comuns são -107 (tempo máximo de execução alcançado) e -108 (máximo

de iterações alcançado). O Apêndice B traz uma tabela com todos os códigos de

retorno utilizados neste trabalho.

Podemos perceber então que, nossa abordagem híbrida (BB + AE) foi capaz de

atestar a solução ótima de 14 problemas (28%), e de encontrar ao menos uma solu-

ção viável de 49 problemas (98%). Para BB, esses números foram, respectivamente,

11 problemas (22%) e 48 problemas (96%), enquanto que para AE, foram, respec-

tivamente, 31 problemas (62%) e 44 problemas (88%). Segundo nossa métrica de
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Tabela 6.3: Resultados computacionais de aproximação externa,
branch-and-bound e nosso algoritmo híbrido (BB + AE).

Inst BB + AE BB AE

Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo

4 0 2.295.348,74 430,21 0 2.295.348,73 712,56 0 2.295.348,74 118,74

5 0 41.573,30 8,95 0 41.573,30 2,80 -108 - 26,31

9 0 8.092,50 41,68 0 8.092,50 616,41 0 8.092,50 44,77

11 0 26.669,13 35,85 0 26.669,13 3,39 -108 28.351,45 21,24

13 0 40.262,42 420,97 0 40.262,42 371,17 -108 58.760,94 40,71

15 -112 - 0,31 0 8.092,50 612,54 -108 - 322,87

23 0 64,50 1.248,47 0 64,50 928,98 0 64,50 2.088,42

24 0 64,50 968,96 0 64,50 724,45 0 64,50 388,32

25 -107 66,93 14.410,06 -107 66,93 14.400,56 -107 66,93 18.661,90

26 -107 66,93 14.400,24 -107 66,93 14.400,38 -107 66,93 16.494,97

27 -107 17,75 14.400,22 -107 17,75 14.400,27 0 17,75 51,19

28 -107 20,73 14.400,34 -107 32,38 14.400,28 0 20,73 168,07

29 -107 22,38 14.400,23 -107 32,38 14.400,36 0 22,38 559,89

30 -107 48,69 14.400,04 -107 - 14.400,01 0 23,46 17.045,35

31 -107 116,95 14.419,99 -107 135,06 14.400,29 0 116,95 5.647,73

32 -107 131,65 14.404,38 -107 143,20 14.400,37 0 131,65 12.250,10

36 0 -2.238,40 11.856,04 -107 -2.238,40 14.400,18 0 -2.238,40 85,24

38 0 -3.068,93 37,60 -107 -2.973,08 14.400,51 0 -3.068,93 60,34

41 0 -6.581,93 20,93 -107 -5.914,69 14.400,33 0 -6.581,93 233,08

44 -107 -1.741,39 14.400,17 -107 -1.705,63 14.400,34 0 -1.741,39 53,38

46 -107 -2.722,45 14.400,73 -107 -2.524,15 14.400,24 0 -2.722,45 319,58

48 0 -6.581,93 20,89 -107 -5.914,69 14.400,40 0 -6.581,93 232,26

49 -107 -3.392,73 14.400,12 -107 -2.193,14 14.400,54 0 -3.410,85 729,34

54 -107 -2.820,93 14.416,22 -107 -2.734,56 14.400,50 0 -2.827,92 240,59

56 -107 -3.404,85 14.400,07 -107 -2.193,14 14.400,48 0 -3.410,85 731,20

57 -107 -2.446,77 14.400,22 -107 -1.209,58 14.400,15 0 -2.450,77 829,44

60 -107 -1.092,09 14.400,18 -107 -483,64 14.400,51 0 -1.092,09 74,67

62 -107 -2.028,81 14.400,11 -107 -1.325,76 14.400,32 0 -2.028,81 272,06

64 -107 -2.431,67 14.400,29 -107 -1.209,58 14.400,25 0 -2.450,77 828,86

65 -107 -2.512,07 14.400,04 -107 -1.984,69 14.400,32 -107 -2.529,07 14.648,33

68 -107 -730,51 14.400,14 -107 -536,55 14.400,27 0 -730,51 252,84

70 -107 -1.543,06 14.400,11 -107 -1.327,54 14.400,48 0 -1.543,06 990,10

72 -107 -2.512,07 14.400,24 -107 -1.984,69 14.400,34 -107 -2.529,07 14.673,29

73 -107 -2.546,59 14.423,66 -107 -1.535,05 14.400,22 -107 -2.538,28 14.427,36

76 -107 -734,66 14.427,13 -107 -241,59 14.400,43 0 -734,98 72,10

78 -107 -2.742,65 14.400,17 -107 -2.092,75 14.400,35 0 -2.742,65 214,76

80 -107 -2.546,59 14.400,44 -107 -1.535,05 14.400,16 -107 -2.538,28 14.417,53

89 -107 84.960,21 14.418,09 -107 84.960,21 14.400,14 0 84.960,21 89,51

91 -107 107.805,75 14.400,05 -107 107.805,75 14.400,30 -107 107.805,75 14.767,91

92 -107 107.805,75 14.402,72 -107 107.805,75 14.400,22 0 107.805,75 114,01

93 -107 129.579,88 14.405,30 -107 129.579,88 14.400,53 -107 129.965,05 14.490,31

94 -107 129.579,88 14.400,02 -107 129.675,85 14.400,30 -107 129.761,14 17.829,20

143 -107 0,00 14.400,08 -107 - 14.400,09 -107 - 25.520,42

145 -107 8,30 14.400,18 -107 8,30 14.400,31 0 8,30 440,68

146 -107 10,30 14.406,00 -107 10,30 14.400,42 -107 - 16.580,04

147 -107 23,50 14.409,04 -107 21,50 14.400,09 -107 - 16.579,70

148 -107 23,50 14.431,40 -107 20,30 14.400,24 -107 - 16.586,11

149 0 125,20 93,56 0 125,20 26,49 -108 125,22 192,65

151 0 207,99 333,70 0 207,99 256,62 -108 207,99 378,50

152 0 424,54 296,32 0 424,54 490,04 0 424,54 57,83

efetivadade apresentada na Seção 2.4, podemos a�rmar que nosso algoritmo híbrido

foi mais efetivo que BB em 31 instâncias (62%), ao passo que BB foi mais efetivo
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que este em 10 (20%). Em comparação com AE, nossa proposta foi mais efetiva em

18 instâncias (38%), enquanto que AE foi mais efetivo que esta em 28 (56%).

Os números mostrados acima abrem caminho para nosso algoritmo híbrido no

universo de PNLIM. Ressaltamos que os resultados podem ser melhorados a par-

tir de novos estudos que melhorem a e�ciência de BB por meio de ferramentas

como heurísticas de viabilidade, heurísticas de melhora além de novas estratégias

de exploração da árvore e seleção de variável para rami�cação. Apontamos ainda a

necessidade por estudos para obtenção do melhor ajuste dos parâmetros da aborda-

gem. Finalmente, ressaltamos que nossa abordagem pode ser bene�ciada por futuras

novidades da área, tanto para o algoritmo BB quanto para AE.

75



Capítulo 7

Nossa contribuição prática: o solver

Muriqui

7.1 Apresentação

Neste capítulo, discutimos aspectos da grande contribuição prática deste trabalho:

O oferecimento de um novo pacote computacional (solver) de Programação Não

Linear Inteira Mista (PNLIM) à comunidade técnica. O novo pacote computacional,

denominado Muriqui, tem como missão agregar todo o conhecimento e experiência

obtidos ao longo deste e de futuros trabalhos. As principais motivações para o

desenvolvimento do solver Muriqui são:

• Potencializar a utilidade deste trabalho de pesquisa: Um problema

comum em trabalhos de pesquisa, é que após sua conclusão, os mesmos são

praticamente abandonados e não são aproveitados em pesquisas futuras. Ao

disponibilizar um software usável, podemos colaborar de forma direta para o

trabalho de outros pesquisadores, gerando assim uma maior sinergia para o

avanço do conhecimento como um todo;

• Aumentar nosso conhecimento sobre a área de PNLIM: o trabalho

de implementação de um pacote computacional traz um maior domínio dos

algoritmos da área, especialmente quando há a preocupação constante com a

questão da e�ciência. Certamente, o desenvolvimento de Muriqui já nos deu,

até esse ponto, uma grande carga de aprendizado que seria difícil de ser obtida

de outro modo;

• A existência de �lacunas� nos demais pacotes da área de PNLIM:

embora já existam pacotes para PNLIM, incluindo softwares livres, percebe-

mos que, de modo geral, as implementações são experimentais, talvez por ser

essa uma área de pesquisa complexa e recente, e apresentam diversas lacunas,
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isto é, deixam de fornecer ferramentas que poderiam ser interessantes para

melhorar sua aplicação prática;

• Incentivar o desenvolvimento de aplicativos de computação cientí�ca

no Brasil: infelizmente, a maioria dos aplicativos computacionais utilizados

no Brasil, de natureza cientí�ca ou não, são de origem estrangeira. Entende-

mos que um país realmente soberano precisa obter o real domínio das tecno-

logias que utiliza, não apenas para minimizar uma condição de dependência

externa, mas também para a promoção de seu desenvolvimento e a eliminação

de problemas sociais. Pretendemos com este trabalho também incentivar o de-

senvolvimento de aplicativos nacionais, ação fundamental para o crescimento

da ciência e da nação brasileira como um todo.

O solver Muriqui está sendo desenvolvido para abordar o seguinte problema:

(P ) minimizarx,y f(x, y)

sujeito a: g(x, y) ≤ 0

h(x, y) = 0

A(x, y) ≤ b

(lx, ly) ≤ (x, y) ≤ (ux, uy)

x ∈ Rnx , y ∈ Zny

(7.1)

onde A é uma matriz ml × (nx + ny) que, juntamente com vetor b, de dimensão

compatível, de�ne restrições lineares. As funções f , g e h são contínuas e duplamente

diferenciáveis. Nesta etapa inicial, Muriqui tem sido desenvolvido para abordar

problemas de PNLIM convexos, já preparado para lidar com esparsidade. Todavia,

ele ainda poderá ser usado como heurística em casos não convexos.

Dentre os pacotes computacionais existentes para PNLIM, temos, por exemplo,

AlphaECP, DICOPT, FilMINT, LaGO, entre outros (o leitor interessado em uma

listagem mais abrangente desses pacotes com breves descrições pode consultar [41]).

Destacamos aqui o pacote BONMIN [1], um solver de PNLIM aberto que implementa

diversos algoritmos. BONMIN conta com a colaboração de nomes de peso na área,

como Pierre Bonami, Jon Lee, Andreas Wächter, Ignacio Grossmann e Andrea Lodi,

dentre outros. O pacote BONMIN tem sido uma referência para o desenvolvimento

de Muriqui.

Muriqui tem como conceito fundamental a construção de um solver de código

aberto, de utilização totalmente livre, que faz uso das melhores subrotinas livres e

comerciais disponíveis de modo a atender a duas demandas de uso distintas. De um

lado, temos pesquisadores, estudantes e usuários com poucos recursos, sem acesso

a pacotes comerciais caros. Pensando nesse per�l de usuário, Muriqui está sendo

construído de modo a poder ser utilizado somente com subrotinas que também são
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abertas, universalizando assim a sua possibilidade de uso. Por outro lado, temos

aqueles usuários que possuem melhores condições de trabalho, acesso às aplicações

de última geração, e, se fossem obrigados a rodar com as subrotinas livres, que ge-

ralmente possuem desempenho inferior às comerciais, estariam sub-utilizando seus

recursos disponíveis. Assim, Muriqui está sendo construído de modo a também utili-

zar as melhores rotinas comerciais que nos são disponibilizadas, cabendo ao usuário

escolher a con�guração que melhor se adequa às suas necessidades e condições de uso.

Note que atendemos a duas gamas de usuários que possuem per�s completamente

opostos.

Atualmente, Muriqui já trabalha com os seguintes pacotes de Programação Li-

near Inteira Mista (PLIM):

• GLPK [42] (livre);

• GUROBI [15] (comercial, com uso acadêmico livre);

• CPLEX [16] (comercial, com uso acadêmico livre);

• MOSEK [43] (comercial, com uso acadêmico livre);

E com os seguintes pacotes de Programação Não Linear (PNL):

• IPOPT [29] (livre);

• MOSEK [43] (comercial, com uso acadêmico livre);

Também existem interfaces experimentais com outros pacotes PNL que não apre-

sentaram resultados satisfatórios além de uma implementação experimental própria

do método de plano de corte estendido para PNL [34]. Observamos que ao se tra-

balhar com vários pacotes distintos, atendemos a um público maior de usuários de

forma plena, além de dar aos mesmos a possibilidade de troca nas situações onde os

mesmos apresentam rendimento insatisfatório.

Para facilitar o uso efetivo do solver Muriqui, implementamos uma interface com

o sistema de modelagem de programação matemática AMPL [44], de modo que é

possível aplicar Muriqui a modelos oriundos desse sistema. Também existe a possi-

bilidade de uso da biblioteca de funções Muriqui, que provê toda as funcionalidades

implementadas no solver.

Os seguintes algoritmos para PNLIM já estão incorporados em Muriqui:

1. Aproximação externa;

2. Plano de corte estendido;

3. Branch-and-bound padrão;
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4. Branch-and-bound com rami�cação precoce;

5. Branch-and-bound com aproximação externa (nossa abordagem híbrida);

6. Particionamento local;

assim como as seguintes heurísticas:

1. Mergulho;

2. Feasibility pump baseado em PNL;

3. Feasibility pump baseado em PNL e PLIM;

4. Adaptação da variante de Evolução Diferencial de Melo et al. [45] para PN-

LIM.

A incorporação de implementações de diversos algoritmos distintos provê um maior

nível de versatilidade ao nosso pacote, que fornece assim ao usuário a possibilidade

de escolha da abordagem que melhor se adequa as características de sua aplicação

de PNLIM.

Atualmente, Muriqui já conta com mais de 22 mil linhas de código (já excluindo

linhas vazias e de comentários). Uma vez que o desenvolvimento deste projeto não

será interrompido com o �m deste trabalho, esse número continuará a crescer a

medida que novas atualizações sejam lançadas. Planejamos dar continuidade ao

desenvolvimento deste solver por tempo indeterminado. A previsão é de que a

primeira versão esteja disponível para o público em junho de 2012.

7.2 Resultados computacionais

A seguir, apresentamos resultados computacionais comparando nosso pacote com

BONMIN (versão 1.5.1) sobre as 152 instâncias de PNLIM utilizadas neste estudo,

disponibilizadas em [28] e cujos detalhes adicionais podem ser conferidos no Apên-

dice A. Ambos os pacotes são escritos na linguagem C++, compilados com o com-

pilador G++ do pacote GCC versão 4.4.3 e rodaram em um computador com 4

processadores 64 bits Intel Xeon X5472 de frequência de 3,0 GHz e cache de 6

MB, 16 GB de memória RAM e utilizando o sistema operacional Ubuntu Linux

10.04.2 LTS cuja versão do kernel é 2.6.32-31-generic. Para resolução de problemas

PLIM, Muriqui utilizou pacote GUROBI 4.6.1, enquanto BONMIN fez uso do pa-

cote CPLEX 12.3. Ambos os pacotes utilizaram o pacote Ipopt 3.10 como rotina

PNL. Con�guramos GUROBI em Muriqui e CPLEX em BONMIN para rodar em

modo thread única, isto é, utilizando apenas um dos processadores disponíveis na

máquina. Entretanto, pudemos perceber que em determinados momentos, CPLEX
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Tabela 7.1: Resultados computacionais de Muriqui e BONMIN.

Instância Muriqui (BB + AE) BONMIN-1.5.1 (B-Hyb)

Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo

1 BatchS101006M 0 769.440,40 5,79 0 769.440,38 13,13

2 BatchS121208M 0 1.241.125,47 8,06 0 1.241.125,45 23,47

3 BatchS151208M 0 1.543.472,33 13,05 0 1.543.472,31 51,57

4 BatchS201210M 0 2.295.348,74 430,21 0 2.295.348,68 94,27

5 CLay0203H 0 41.573,30 8,95 0 41.573,30 2,18

6 CLay0203M 0 41.573,26 0,45 0 41.573,25 1,35

7 CLay0204H 0 6.545,00 1,84 0 6.545,00 4,90

8 CLay0204M 0 6.545,00 0,40 0 6.545,00 1,62

9 CLay0205H 0 8.092,50 41,68 0 8.092,50 40,87

10 CLay0205M 0 8.092,50 10,43 0 8.092,50 9,56

11 CLay0303H 0 26.669,13 35,85 0 26.669,13 4,78

12 CLay0303M 0 26.669,11 1,64 - 26.669,10 0,65

13 CLay0304H 0 40.262,42 420,97 0 40.262,42 36,95

14 CLay0304M 0 40.262,39 6,25 - 58.907,30 2,33

15 CLay0305H -112 - 0,31 0 8.092,50 54,46

16 CLay0305M 0 8.092,50 14,20 0 8.092,50 8,25

17 FLay02H 0 37,95 0,05 0 37,95 0,25

18 FLay02M 0 37,95 0,04 0 37,95 0,24

19 FLay03H 0 48,99 0,50 - 48,99 1,81

20 FLay03M 0 48,99 0,19 - 48,99 1,15

21 FLay04H 0 54,41 42,00 0 54,41 6,30

22 FLay04M 0 54,41 8,47 0 54,41 1,76

23 FLay05H 0 64,50 1.248,47 0 64,50 328,01

24 FLay05M 0 64,50 968,96 0 64,50 85,76

25 FLay06H -107 66,93 14.410,06 T 66,93 14.411,87

26 FLay06M -107 66,93 14.400,24 0 66,93 9.779,21

27 fo7_2 -107 17,75 14.400,22 0 17,75 92,43

28 fo7 -107 20,73 14.400,34 0 20,73 174,92

29 fo8 -107 22,38 14.400,23 0 22,38 418,39

30 fo9 -107 48,69 14.400,04 0 23,46 2.734,64

31 o7_2 -107 116,95 14.419,99 0 116,95 605,39

32 o7 -107 131,65 14.404,38 0 131,65 2.936,49

33 RSyn0805H 0 -7.174,22 15,86 - -7.103,11 44,21

34 RSyn0805M 0 -1.296,12 1,04 0 -1.296,12 2,01

35 RSyn0805M02H 0 -2.238,40 1,52 0 -2.238,40 1,93

36 RSyn0805M02M 0 -2.238,40 11.856,04 0 -2.238,40 25,54

37 RSyn0805M03H 0 -3.068,93 2,10 0 -3.068,93 2,11

38 RSyn0805M03M 0 -3.068,93 37,60 - -2.943,42 14,61

39 RSyn0805M04H 0 -7.174,22 2,87 0 -7.174,22 3,37

40 RSyn0805M04M 0 -7.174,22 16,05 - -7.103,11 44,24

41 RSyn0810H 0 -6.581,93 20,93 0 -6.581,94 98,42

42 RSyn0810M 0 -1.721,45 1,01 0 -1.721,45 1,45

43 RSyn0810M02H 0 -1.741,39 2,28 0 -1.738,41 2,34

44 RSyn0810M02M -107 -1.741,39 14.400,17 0 -1.741,39 151,68

45 RSyn0810M03H 0 -2.722,45 3,19 0 -2.722,45 6,67

46 RSyn0810M03M -107 -2.722,45 14.400,73 - -2.619,98 49,74

47 RSyn0810M04H 0 -6.581,94 3,67 0 -6.581,94 5,39

48 RSyn0810M04M 0 -6.581,93 20,89 0 -6.581,94 98,22

49 RSyn0815H -107 -3.392,73 14.400,12 0 -3.410,85 3.335,67

50 RSyn0815M 0 -1.269,93 1,21 0 -1.269,93 2,12

51 RSyn0815M02H 0 -1.774,40 1,34 0 -1.774,40 3,03

52 RSyn0815M02M -107 -1.774,40 14.400,12 0 -1.774,40 70,16

53 RSyn0815M03H 0 -2.827,93 3,58 0 -2.827,93 6,52

54 RSyn0815M03M -107 -2.820,93 14.416,22 0 -2.827,93 172,21

Continua na próxima página
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Tabela 7.1: Resultados computacionais de Muriqui e BONMIN
(continuação da página anterior).

Instância Muriqui (BB + AE) BONMIN-1.5.1 (B-Hyb)

Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo

55 RSyn0815M04H 0 -3.410,85 3,17 0 -3.410,86 5,79

56 RSyn0815M04M -107 -3.404,85 14.400,07 0 -3.410,85 3.339,68

57 RSyn0820H -107 -2.446,77 14.400,22 0 -2.450,77 5.933,94

58 RSyn0820M 0 -1.150,30 2,46 0 -1.150,30 7,53

59 RSyn0820M02H 0 -1.092,09 2,18 0 -1.092,09 3,08

60 RSyn0820M02M -107 -1.092,09 14.400,18 0 -1.092,09 81,82

61 RSyn0820M03H 0 -2.028,81 3,24 0 -2.028,81 10,19

62 RSyn0820M03M -107 -2.028,81 14.400,11 0 -2.028,81 1.483,42

63 RSyn0820M04H 0 -2.450,77 4,39 0 -2.450,77 10,63

64 RSyn0820M04M -107 -2.431,67 14.400,29 0 -2.450,77 5.930,42

65 RSyn0830H -107 -2.512,07 14.400,04 0 -2.529,07 1.528,63

66 RSyn0830M 0 -510,07 2,34 0 -510,07 3,06

67 RSyn0830M02H 0 -730,51 2,52 0 -730,51 2,97

68 RSyn0830M02M -107 -730,51 14.400,14 T -690,39 14.419,51

69 RSyn0830M03H 0 -1.543,06 4,37 - -1.538,37 5,25

70 RSyn0830M03M -107 -1.543,06 14.400,11 0 -1.543,06 255,02

71 RSyn0830M04H 0 -2.529,07 8,81 0 -2.529,07 15,52

72 RSyn0830M04M -107 -2.512,07 14.400,24 0 -2.529,07 1.529,76

73 RSyn0840H -107 -2.546,59 14.423,66 0 -2.564,50 12.402,22

74 RSyn0840M 0 -325,55 3,15 0 -325,55 4,54

75 RSyn0840M02H 0 -734,98 2,32 0 -734,66 2,62

76 RSyn0840M02M -107 -734,66 14.427,13 0 -734,98 231,14

77 RSyn0840M03H 0 -2.742,65 5,30 - -2.727,17 5,34

78 RSyn0840M03M -107 -2.742,65 14.400,17 0 -2.742,65 174,22

79 RSyn0840M04H 0 -2.564,50 4,81 0 -2.564,50 17,29

80 RSyn0840M04M -107 -2.546,59 14.400,44 0 -2.564,50 12.401,30

81 SLay04H 0 9.859,66 0,58 0 9.859,66 1,34

82 SLay04M 0 9.859,66 0,32 0 9.859,66 0,41

83 SLay05H 0 22.664,68 1,25 0 22.664,68 4,33

84 SLay05M 0 22.664,68 0,77 - 25.589,96 0,31

85 SLay06H 0 32.757,02 6,48 0 32.757,02 14,35

86 SLay06M 0 32.757,02 1,67 0 32.757,02 1,28

87 SLay07H 0 64.748,83 16,79 0 64.748,83 68,37

88 SLay07M 0 64.748,82 3,72 - 64.906,74 2,08

89 SLay08H -107 84.960,21 14.418,09 0 84.960,21 213,74

90 SLay08M 0 84.960,21 15,00 0 84.960,21 4,43

91 SLay09H -107 107.805,75 14.400,05 0 107.805,75 325,96

92 SLay09M -107 107.805,75 14.402,72 0 107.805,75 25,58

93 SLay10H -107 129.579,88 14.405,30 - 129.579,88 9.913,00

94 SLay10M -107 129.579,88 14.400,02 0 129.579,88 300,40

95 Syn05H 0 -837,73 0,06 0 -837,44 0,13

96 Syn05M 0 -837,73 0,16 0 -837,44 0,17

97 Syn05M02H 0 -3.032,74 0,16 0 -3.032,74 0,17

98 Syn05M02M 0 -3.032,74 0,15 0 -3.032,74 0,16

99 Syn05M03H 0 -4.027,37 0,16 0 -4.027,37 0,20

100 Syn05M03M 0 -4.027,37 0,11 0 -4.027,37 0,20

101 Syn05M04H 0 -5.510,39 0,23 0 -5.510,39 0,23

102 Syn05M04M 0 -5.510,39 0,23 0 -5.481,05 0,18

103 Syn10H 0 -1.267,35 0,08 0 -1.267,35 0,48

104 Syn10M 0 -1.267,35 0,09 0 -1.254,35 0,21

105 Syn10M02H 0 -2.310,30 0,22 0 -2.310,30 0,44

106 Syn10M02M 0 -2.310,30 0,21 0 -2.306,37 0,33

107 Syn10M03H 0 -3.354,68 0,36 0 -3.354,68 0,54

Continua na próxima página
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Tabela 7.1: Resultados computacionais de Muriqui e BONMIN
(continuação da página anterior).

Instância Muriqui (BB + AE) BONMIN-1.5.1 (B-Hyb)

Cod Solução Tempo Cod Solução Tempo

108 Syn10M03M 0 -3.354,68 0,36 0 -2.448,69 0,41

109 Syn10M04H 0 -4.557,06 0,30 0 -4.557,06 0,77

110 Syn10M04M 0 -4.557,06 0,44 0 -4.557,06 0,70

111 Syn15H 0 -853,28 0,14 0 -853,28 0,40

112 Syn15M 0 -853,28 0,10 0 -853,28 0,27

113 Syn15M02H 0 -2.832,75 0,26 0 -2.832,75 0,51

114 Syn15M02M 0 -2.832,75 0,23 0 -2.832,75 0,40

115 Syn15M03H 0 -3.850,18 0,19 0 -3.850,18 0,69

116 Syn15M03M 0 -3.850,18 0,45 - -3.828,14 0,95

117 Syn15M04H 0 -4.937,48 0,26 0 -4.937,48 1,03

118 Syn15M04M 0 -4.937,48 0,70 - -4.903,48 1,07

119 Syn20H 0 -924,26 0,13 0 -924,26 0,50

120 Syn20M 0 -924,26 0,23 0 -924,26 0,18

121 Syn20M02H 0 -1.752,13 0,32 0 -1.752,13 0,85

122 Syn20M02M 0 -1.752,13 0,64 - -1.752,13 1,02

123 Syn20M03H 0 -2.646,95 0,34 0 -2.646,95 1,48

124 Syn20M03M 0 -2.646,95 1,04 0 -2.646,95 8,25

125 Syn20M04H 0 -3.532,74 0,51 0 -3.532,74 1,99

126 Syn20M04M 0 -3.532,74 1,43 0 -3.532,74 8,76

127 Syn30H 0 -138,16 0,22 0 -138,16 0,80

128 Syn30M 0 -138,16 0,29 0 -138,16 0,46

129 Syn30M02H 0 -399,68 0,49 0 -398,25 1,63

130 Syn30M02M 0 -399,68 0,82 0 -399,68 376,23

131 Syn30M03H 0 -654,15 0,69 0 -654,15 4,44

132 Syn30M03M 0 -654,15 1,52 0 -654,15 4,42

133 Syn30M04H 0 -865,72 1,05 - -844,79 2,17

134 Syn30M04M 0 -865,72 2,39 0 -865,72 16,31

135 Syn40H 0 -67,71 0,36 0 -60,86 0,72

136 Syn40M 0 -67,71 0,34 0 -67,71 0,58

137 Syn40M02H 0 -388,77 1,04 0 -388,77 1,89

138 Syn40M02M 0 -388,77 1,61 0 -388,77 4,08

139 Syn40M03H 0 -395,15 1,70 0 -395,15 32,62

140 Syn40M03M 0 -395,15 2,81 0 -395,15 43,31

141 Syn40M04H 0 -901,75 3,42 0 -901,75 6,96

142 Syn40M04M 0 -901,75 5,31 0 -901,75 67,32

143 trimloss12 -107 0,00 14.400,08 - - -

144 trimloss2 0 5,30 0,65 - - -

145 trimloss4 -107 8,30 14.400,18 - - -

146 trimloss5 -107 10,30 14.406,00 - - -

147 trimloss6 -107 23,50 14.409,04 - - -

148 trimloss7 -107 23,50 14.431,40 - - -

149 Water0202 0 125,20 93,56 - 2.163,84 54,48

150 Water0202R 0 97,90 1,86 0 97,90 0,77

151 Water0303 0 207,99 333,70 0 207,99 657,82

152 Water0303R 0 424,54 296,32 - 2.861,35 4,91

não respeitou essa restrição. O algoritmo utilizado por Muriqui nesses testes é o

de nossa abordagem híbrida entre branch-and-bound e aproximação externa (BB +

AE, Seção 6.2), ao passo que o algoritmo utilizado por BONMIN é o algoritmo hí-

brido entre branch-and-bound PL-PNL e aproximação externa (B-Hyb, Seção 4.2).

O tempo máximo de execução nos dois aplicativos foi ajustado em quatro horas para
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cada instância de teste.

A Tabela 7.1 traz os resultados computacionais. Na primeira coluna desta tabela,

temos a numeração das instâncias de teste, seguido de seu nome e das colunas

referentes aos resultados de cada pacote. Para cada pacote, temos o código de

retorno oferecido pela sua aplicação (Cod), o valor da função objetivo na solução

obtida (Solução) e o tempo computacional em segundos utilizado (Tempo). Quando

Muriqui é capaz de convergir para uma solução ótima, o código de retorno gerado

pelo mesmo é zero (sucesso). Caso contrário, um código de erro diferente de zero é

gerado. Nestes casos, a coluna Solução traz o valor da solução (função objetivo) na

melhor solução viável encontrada ou �-� quando nenhuma solução viável foi obtida

nas condições dadas. Os códigos de erro mais comuns são -107 (tempo máximo

de execução alcançado) e -108 (máximo de iterações alcançado). O Apêndice B

traz uma tabela com todos os códigos de retorno utilizados por Muriqui. Quando

BONMIN não foi capaz de atestar otimalidade, preenchemos a coluna Cod com T

(tempo máximo de execução alcançado) ou com �-� (erro inde�nido).

Tabela 7.2: Compilação dos resultados computacionais de Mu-

riqui e BONMIN

Muriqui (BB + AE) BONMIN-1.5.1 (B-Hyb)

Qtd. sols ótimas 115 (75,7%) 125 (82,2%)

Qtd. sols viáveis 151 (99,3%) 146 (96,1%)

Qtd. mais efetivo 96 (63,2%) 49 (32,2%)

A Tabela 7.2 traz a compilação dos resultados da Tabela 7.1. A segunda linha

dessa tabela informa a quantidade de instâncias onde os pacotes atestaram otimali-

dade, a terceira linha informa a quantidade de instâncias onde os pacotes forneceram

ao menos uma solução viável e, �nalmente, a quarta linha informa o número de ins-

tâncias onde cada pacote foi mais efetivo que o outro, segundo nosso critério de

efetividade apresentado na Seção 2.4. Podemos perceber que Muriqui foi mais efe-

tivo que BONMIN em 96 instâncias (63,2%), ao passo que BONMIN foi mais efetivo

apenas em 49 (32,2%). Estes resultados ajudam a justi�car a importância do de-

senvolvimento do solver Muriqui e nos incentivam a seguir adiante nessa ousada

empreitada.
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Capítulo 8

Conclusões

Neste trabalho, discutimos os principais algoritmos para Programação Não Linear

Inteira Mista (PNLIM) existentes na literatura e apresentamos duas abordagens

próprias para esse contexto. Dentre as abordagens já existentes, se destacou o algo-

ritmo de Aproximação Externa (AE), que, aproximando o problema abordado por

um problema de Programação Linear Inteira Mista (PLIM), se vale dos principais

avanços desta já amadurecida área de pesquisa. Esta abordagem que também faz

uso de Programação Não Linear, apresentou os melhores resultados para o conjunto

de instâncias de teste utilizado nesse estudo em todos os aspectos. Ressaltamos, en-

tretanto, que esse conjunto de instâncias de teste apresenta apenas variáveis binárias

e, em geral, baixo grau de não linearidade, o que pode ter bene�ciado a abordagem

AE de modo decisivo. Apesar da esmagadora supremacia de AE, �cou evidenciado

que algoritmos baseados em técnicas de Branch-and-Bound (BB) com Programação

Não Linear (PNL) podem conquistar seu espaço em determinadas classes de instân-

cias, onde AE apresenta di�culdade de convergência. Estudos adicionais se mostram

necessários para traçar o per�l dos problemas que podem ser melhor abordados com

BB, caso esse per�l realmente exista, o que exige a coleta de mais instâncias de teste

para análise. Esta busca por novas instâncias de teste é uma tarefa um tanto quanto

árdua, dada a indisponibilidade das mesmas, havendo já, inclusive, campanhas para

o recolhimento de novos problemas de PNLIM, como, por exemplo, [28]. Tam-

bém temos de ressaltar que não foi possível realizar experimentos com o algoritmo

BB com rami�cação precoce devido a indisponibilidade de um pacote satisfatório de

Programação Quadrática Sequencial para PNL. A estratégia de rami�cação precoce,

apesar possuir contra-pontos, poderia melhorar bastante a aplicação de BB.

São necessários ainda diversos outros experimentos relacionados ao algoritmo

de branch-and-bound. Estes experimentos envolvem, por exemplo, a aplicação de

heurísticas para a escolha das variáveis sobre as quais as rami�cações são feitas,

heurísticas de exploração da árvore de BB, heurísticas para obtenção de limites

inferiores e superiores para os sub-ramos, cortes e técnicas de pré-processamento e
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início promissor (warm start) mais apuradas. A utilização destes elementos em uma

forma mais re�nada que a deste estudo pode melhorar sensivelmente o desempenho

do algoritmo de branch-and-bound.

Embora não tenham sido capazes de superar o desempenho geral de AE, nossas

abordagens aqui propostas, uma extensão do algoritmo de particionamento local

para PNLIM e um novo algoritmo híbrido entre BB e AE, se mostraram altamente

promissoras. Também são necessários novos estudos para a determinação de um

possível per�l de problemas onde nossas abordagens sejam mais efetivas do que as

outras. Ademais, é preciso ressaltar que, dada a limitação de recursos e do tempo

disponível para realizar esta pesquisa de mestrado, não foi possível sequer avaliar

de forma efetiva os impactos da variação dos parâmetros de nossas propostas. Esses

estudos, que devem ser realizados futuramente, poderão melhorar os resultados aqui

apresentados. Apontamos aqui a di�culdade da realização destas avaliações dada a

nossa carência de equipamentos (computadores) que podemos utilizar para este �m

em nosso ambiente de trabalho.

Também estamos oferecendo à comunidade técnica um novo pacote computa-

cional para PNLIM aberto, o solver Muriqui. Muriqui tem como missão agregar

todo o conhecimento sobre PNLIM produzido não só nesse, mas também em futuros

trabalhos. Embora esse curso de mestrado se encerre com a aprovação dessa disser-

tação, o desenvolvimento dessa ferramenta prosseguirá por tempo indeterminado.

Pretendemos por meio deste solver atender necessidades não supridas por outros

pacotes além de oferecer nossas abordagens de modo prático aos pro�ssionais da

área. Apesar de todas as di�culdades enfrentadas, Muriqui em seu estágio atual

já se mostra competitivo em relação a BONMIN, um respeitável solver aberto para

PNLIM que conta com a colaboração de alguns dos maiores pesquisadores do mundo

nesta área, além de recursos estrondosamente maiores que os nossos.

Em resumo, a grande carga de trabalho contida neste estudo serviu para indi-

car que muito mais esforço é necessário em novas pesquisas nessa área tão pouco

explorada. Esperamos, com esse estudo, ter dado uma humilde contribuição para a

ampliação do domínio público deste assunto.
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Apêndice A

Instâncias de teste

As 152 instâncias de teste de Programação Não Linear Inteira Mista (PNLIM) uti-

lizadas neste trabalho foram retiradas de [28]. Todas as instâncias possuem apenas

variáveis inteiras binárias e foram obtidas no formato modelo AMPL compilado.

Todos os problemas foram rodados como problemas de minimização. A Tabela A.1

traz detalhes sobre cada problema. A coluna nx traz o número de variáveis con-

tínuas enquanto a coluna ny traz o número de variáveis inteiras (binárias). mnl e

ml são, respectivamente, o número de restrições não lineares e lineares. A coluna

nz∇g traz o número de elementos não nulos na derivada primeira das restrições não

lineares, a coluna nz∇2f traz o número de não-zeros na matriz Hessiana da fun-

ção objetivo e a coluna nz∇2g traz o número de não-zeros da Hessiana da função

G(x, λ) =
∑mnl

i=1 λigi(x). Uma vez que informações sobre as soluções ótimas não são

disponibilizadas em [28], a coluna Melhor Sol traz o melhor valor conhecido (função

objetivo) para cada instância obtido em nossos testes.

Tabela A.1: Informações sobre as instâncias de teste

No Instância nx ny mnl ml nz∇g nz∇2f nz∇2g Melhor Sol

1 BatchS101006M 149 129 1 1038 10 69 10 769.440,40

2 BatchS121208M 203 203 1 1534 12 83 12 1.241.125,47

3 BatchS151208M 242 203 1 1804 15 83 15 1.543.472,33

4 BatchS201210M 307 251 1 2350 20 83 20 2.295.348,74

5 CLay0203H 72 18 24 132 72 0 30 41.573,30

6 CLay0203M 12 18 24 36 72 0 6 41.573,26

7 CLay0204H 132 32 32 244 96 0 40 6.545,00

8 CLay0204M 20 32 32 68 96 0 8 6.545,00

9 CLay0205H 210 50 40 390 120 0 50 8.092,50

10 CLay0205M 30 50 40 110 120 0 10 8.092,50

11 CLay0303H 78 21 36 138 108 0 45 26.669,13

12 CLay0303M 12 21 36 36 108 0 6 26.669,11

13 CLay0304H 140 36 48 252 144 0 60 40.262,42

14 CLay0304M 20 36 48 68 144 0 8 40.262,39

15 CLay0305H 220 55 60 400 180 0 75 8.092,50

16 CLay0305M 30 55 60 110 180 0 10 8.092,50

17 FLay02H 42 4 2 58 4 0 2 37,95

18 FLay02M 10 4 2 10 4 0 2 37,95
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Tabela A.1: Informações sobre as instâncias de teste (continua-
ção da página anterior)

No Instância nx ny mnl ml nz∇g nz∇2f nz∇2g Melhor Sol

19 FLay03H 110 12 3 168 6 0 3 48,99

20 FLay03M 14 12 3 24 6 0 3 48,99

21 FLay04H 210 24 4 332 8 0 4 54,41

22 FLay04M 18 24 4 44 8 0 4 54,41

23 FLay05H 342 40 5 550 10 0 5 64,50

24 FLay05M 22 40 5 70 10 0 5 64,50

25 FLay06H 506 60 6 822 12 0 6 66,93

26 FLay06M 26 60 6 102 12 0 6 66,93

27 fo7_2 72 42 14 197 28 0 14 17,75

28 fo7 72 42 14 197 28 0 14 20,73

29 fo8 90 56 16 257 32 0 16 22,38

30 fo9 110 72 18 325 36 0 18 23,46

31 o7_2 72 42 14 197 28 0 14 116,95

32 o7 72 42 14 197 28 0 14 131,65

33 RSyn0805H 424 296 12 2194 36 0 12 -7.174,22

34 RSyn0805M 101 69 3 355 9 0 3 -1.296,12

35 RSyn0805M02H 552 148 6 1477 18 0 30 -2.238,40

36 RSyn0805M02M 212 148 6 923 18 0 6 -2.238,40

37 RSyn0805M03H 828 222 9 2346 27 0 45 -3.068,93

38 RSyn0805M03M 318 222 9 1515 27 0 9 -3.068,93

39 RSyn0805M04H 1104 296 12 3302 36 0 60 -7.174,22

40 RSyn0805M04M 424 296 12 2194 36 0 12 -7.174,22

41 RSyn0810H 484 336 24 2444 72 0 24 -6.581,93

42 RSyn0810M 111 74 6 380 18 0 6 -1.721,45

43 RSyn0810M02H 622 168 12 1672 36 0 60 -1.741,39

44 RSyn0810M02M 242 168 12 1018 36 0 12 -1.741,39

45 RSyn0810M03H 933 252 18 2661 54 0 90 -2.722,45

46 RSyn0810M03M 363 252 18 1680 54 0 18 -2.722,45

47 RSyn0810M04H 1244 336 24 3752 72 0 120 -6.581,94

48 RSyn0810M04M 484 336 24 2444 72 0 24 -6.581,93

49 RSyn0815H 564 376 44 2730 132 0 44 -3.410,85

50 RSyn0815M 126 79 11 414 33 0 11 -1.269,93

51 RSyn0815M02H 710 188 22 1905 66 0 104 -1.774,40

52 RSyn0815M02M 282 188 22 1131 66 0 22 -1.774,40

53 RSyn0815M03H 1065 282 33 3033 99 0 156 -2.827,93

54 RSyn0815M03M 423 282 33 1872 99 0 33 -2.827,92

55 RSyn0815M04H 1420 376 44 4278 132 0 208 -3.410,85

56 RSyn0815M04M 564 376 44 2730 132 0 44 -3.410,85

57 RSyn0820H 604 416 56 2964 168 0 56 -2.450,77

58 RSyn0820M 131 84 14 435 42 0 14 -1.150,30

59 RSyn0820M02H 770 208 28 2092 84 0 134 -1.092,09

60 RSyn0820M02M 302 208 28 1218 84 0 28 -1.092,09

61 RSyn0820M03H 1155 312 42 3336 126 0 201 -2.028,81

62 RSyn0820M03M 453 312 42 2025 126 0 42 -2.028,81

63 RSyn0820M04H 1540 416 56 4712 168 0 268 -2.450,77

64 RSyn0820M04M 604 416 56 2964 168 0 56 -2.450,77

65 RSyn0830H 744 496 80 3484 240 0 80 -2.529,07

66 RSyn0830M 156 94 20 490 60 0 20 -510,07

67 RSyn0830M02H 924 248 40 2502 120 0 194 -730,51

68 RSyn0830M02M 372 248 40 1418 120 0 40 -730,51

69 RSyn0830M03H 1386 372 60 3996 180 0 291 -1.543,06

70 RSyn0830M03M 558 372 60 2370 180 0 60 -1.543,06

71 RSyn0830M04H 1848 496 80 5652 240 0 388 -2.529,07

72 RSyn0830M04M 744 496 80 3484 240 0 80 -2.529,07
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Tabela A.1: Informações sobre as instâncias de teste (continua-
ção da página anterior)

No Instância nx ny mnl ml nz∇g nz∇2f nz∇2g Melhor Sol

73 RSyn0840H 864 576 112 4004 336 0 112 -2.564,50

74 RSyn0840M 176 104 28 545 84 0 28 -325,55

75 RSyn0840M02H 1072 288 56 2922 168 0 268 -734,98

76 RSyn0840M02M 432 288 56 1618 168 0 56 -734,98

77 RSyn0840M03H 1608 432 84 4671 252 0 402 -2.742,65

78 RSyn0840M03M 648 432 84 2715 252 0 84 -2.742,65

79 RSyn0840M04H 2144 576 112 6612 336 0 536 -2.564,50

80 RSyn0840M04M 864 576 112 4004 336 0 112 -2.564,50

81 SLay04H 116 24 0 204 0 8 0 9.859,66

82 SLay04M 20 24 0 60 0 8 0 9.859,66

83 SLay05H 190 40 0 340 0 10 0 22.664,68

84 SLay05M 30 40 0 100 0 10 0 22.664,68

85 SLay06H 282 60 0 510 0 12 0 32.757,02

86 SLay06M 42 60 0 150 0 12 0 32.757,02

87 SLay07H 392 84 0 714 0 14 0 64.748,83

88 SLay07M 56 84 0 210 0 14 0 64.748,82

89 SLay08H 520 112 0 952 0 16 0 84.960,21

90 SLay08M 72 112 0 280 0 16 0 84.960,21

91 SLay09H 666 144 0 1224 0 18 0 107.805,75

92 SLay09M 90 144 0 360 0 18 0 107.805,75

93 SLay10H 830 180 0 1530 0 20 0 129.579,88

94 SLay10M 110 180 0 450 0 20 0 129.579,88

95 Syn05H 37 5 3 85 9 0 15 -837,73

96 Syn05M 15 5 3 30 9 0 3 -837,73

97 Syn05M02H 84 20 6 215 18 0 30 -3.032,74

98 Syn05M02M 40 20 6 105 18 0 6 -3.032,74

99 Syn05M03H 126 30 9 345 27 0 45 -4.027,37

100 Syn05M03M 60 30 9 180 27 0 9 -4.027,37

101 Syn05M04H 168 40 12 490 36 0 60 -5.510,39

102 Syn05M04M 80 40 12 270 36 0 12 -5.510,39

103 Syn10H 67 10 6 160 18 0 30 -1.267,35

104 Syn10M 25 10 6 55 18 0 6 -1.267,35

105 Syn10M02H 154 40 12 410 36 0 60 -2.310,30

106 Syn10M02M 70 40 12 200 36 0 12 -2.310,30

107 Syn10M03H 231 60 18 660 54 0 90 -3.354,68

108 Syn10M03M 105 60 18 345 54 0 18 -3.354,68

109 Syn10M04H 308 80 24 940 72 0 120 -4.557,06

110 Syn10M04M 140 80 24 520 72 0 24 -4.557,06

111 Syn15H 106 15 11 254 33 0 52 -853,28

112 Syn15M 40 15 11 89 33 0 11 -853,28

113 Syn15M02H 242 60 22 643 66 0 104 -2.832,75

114 Syn15M02M 110 60 22 313 66 0 22 -2.832,75

115 Syn15M03H 363 90 33 1032 99 0 156 -3.850,18

116 Syn15M03M 165 90 33 537 99 0 33 -3.850,18

117 Syn15M04H 484 120 44 1466 132 0 208 -4.937,48

118 Syn15M04M 220 120 44 806 132 0 44 -4.937,48

119 Syn20H 131 20 14 325 42 0 67 -924,26

120 Syn20M 45 20 14 110 42 0 14 -924,26

121 Syn20M02H 302 80 28 830 84 0 134 -1.752,13

122 Syn20M02M 130 80 28 400 84 0 28 -1.752,13

123 Syn20M03H 453 120 42 1335 126 0 201 -2.646,95

124 Syn20M03M 195 120 42 690 126 0 42 -2.646,95

125 Syn20M04H 604 160 56 1900 168 0 268 -3.532,74

126 Syn20M04M 260 160 56 1040 168 0 56 -3.532,74

Continua na próxima página
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Tabela A.1: Informações sobre as instâncias de teste (continua-
ção da página anterior)

No Instância nx ny mnl ml nz∇g nz∇2f nz∇2g Melhor Sol

127 Syn30H 198 30 20 485 60 0 97 -138,16

128 Syn30M 70 30 20 165 60 0 20 -138,16

129 Syn30M02H 456 120 40 1240 120 0 194 -399,68

130 Syn30M02M 200 120 40 600 120 0 40 -399,68

131 Syn30M03H 684 180 60 1995 180 0 291 -654,15

132 Syn30M03M 300 180 60 1035 180 0 60 -654,15

133 Syn30M04H 912 240 80 2840 240 0 388 -865,72

134 Syn30M04M 400 240 80 1560 240 0 80 -865,72

135 Syn40H 262 40 28 650 84 0 134 -67,71

136 Syn40M 90 40 28 220 84 0 28 -67,71

137 Syn40M02H 604 160 56 1660 168 0 268 -388,77

138 Syn40M02M 260 160 56 800 168 0 56 -388,77

139 Syn40M03H 906 240 84 2670 252 0 402 -395,15

140 Syn40M03M 390 240 84 1380 252 0 84 -395,15

141 Syn40M04H 1208 320 112 3800 336 0 536 -901,75

142 Syn40M04M 520 320 112 2080 336 0 112 -901,75

143 trimloss12 156 644 12 516 3780 0 300 0,00

144 trimloss2 6 31 2 28 52 0 10 5,30

145 trimloss4 20 85 4 80 176 0 36 8,30

146 trimloss5 30 131 5 115 280 0 55 9,30

147 trimloss6 56 289 7 203 770 0 105 4,70

148 trimloss7 56 289 7 203 770 0 105 4,70

149 Water0202 106704 7 0 213410 0 4017 0 125,20

150 Water0202R 188 7 0 378 0 4465 0 97,90

151 Water0303 107208 14 0 214418 0 4521 0 207,99

152 Water0303R 370 14 0 742 0 17205 0 424,54
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Apêndice B

Códigos de retorno

A Tabela B.1 traz os códigos de retorno adotados pelo solver Muriqui.

Tabela B.1: Códigos de retorno utilizados por Muriqui

Código Situação

2 Aplicação de heurística bem sucedida

1 Convergência de evolução diferencial

0 Solução ótima encontrada

-101 Problema inviável

-102 Problema ilimitado

-103 Algoritmo não aplicável

-104 Inconsistência de de�nição

-105 Erro de memória

-106 Erro inde�nido

-107 Parada por tempo máximo

-108 Parada por número máximo de iterações

-109 Erro de função de avaliação

-110 Parada por solicitação do usuário

-111 Erro no pacote PLIM

-112 Erro no pacote PNL

-113 Solução inicial inválida

-114 Erro no algoritmo PNLIM

-115 Falha de heurística

-116 Erro de falta de progresso
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