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RESUMO 

O Problema do Caixeiro Viajante é um problema clássico da computação que con-
siste em encontrar o ciclo hamiltoniano com o menor peso total em um grafo hamil-
toniano. Esse problema é bastante conhecido, porém as soluções propostas para 
solucioná-lo tendem a ter ordens de complexidade que chegam a ser fatoriais, tor-
nando-as inviáveis de serem utilizadas para problemas representados por grafos 
com um número muito alto de vértices. A proposta desse trabalho é criar um sistema 
com agentes trabalhando em paralelo com o intuito de apresentar a solução ótima 
desse problema, além de realizar uma análise sobre o tempo que tal sistema levou 
para executar e determinar se essa abordagem é vantajosa em comparação às 
abordagens tradicionais. 

Palavras-chave: Problema do Caixeiro Viajante. Sistemas Multiagentes. Grafos. 
Processamento em Paralelo. 

  



ABSTRACT 

The Traveling Salesman Problem is a classic computer problem that consists on find-
ing the best possible hamiltonian cycle in a hamiltonian graph. This problem is very 
famous but the proposed solutions for it are too complicated and tend to have factor-
ial order of complexity, which makes them impracticable to use on graphs that have 
too many edges. This work proposes the creation of a system that has agents work-
ing together in parallel with the objective of finding the best solution to this problem, 
besides making an analysis about the execution time of said system and determine 
whether this approach is advantageous compared to the traditional approaches. 

Keywords: Traveling Salesman Problem. Multi-agent System. Graphs. Parallel Pro-
cessing. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esse capítulo apresenta o contexto em que este trabalho se insere, a questão 

de pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos, além de dar uma ideia de 

como esse documento está organizado. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

De acordo com o site Google Developers (2015), o problema do Caixeiro Via-

jante é um dos mais famosos na Ciência da Computação que consiste em encontrar 

o menor caminho possível para se visitar um conjunto de locais. Uma busca exausti-

va por todos os possíveis caminhos de solução garante o melhor resultado possível, 

mas é uma abordagem inviável a não ser para um problema com um pequeno con-

junto de locais. Para problemas maiores, existem técnicas de otimização que apre-

sentam uma solução aceitável, mas não necessariamente a melhor possível. 

Esse problema pode ser representado por um grafo, onde as cidades são rep-

resentadas por nós, e as distâncias entre elas são representadas pelo peso das 

arestas. Dessa forma, o objetivo da solução passa a ser encontrar o caminho onde a 

soma dos pesos das arestas seja a menor possível. 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

A questão de pesquisa deste trabalho é a seguinte: Utilizar um sistema multi-

agentes para encontrar a solução ótima para o problema do Caixeiro Viajante 

através de uma busca exaustiva é uma abordagem vantajosa se comparada aos 

métodos tradicionais? 

1.3 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral desse trabalho é realizar uma análise do tempo de execução 

de um sistema multiagentes para solucionar o problema do Caixeiro Viajante e de-

terminar se o uso dessa abordagem é vantajosa o suficiente. 
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1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos desse trabalho são: 

• Realizar uma comparação entre as eficiências de um SMA e de abor-

dagens tradicionais na resolução de TSPs utilizando uma busca exaus-

tiva. 

• Analisar os resultados obtidos com a comparação entre as abordagens 

e determinar se o uso de um SMA para resolver TSPs vale a pena. 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esse trabalho está dividido em 6 capítulos: 

• No capítulo 2 encontra-se o Referencial Teórico do trabalho, onde são 

detalhados os conceitos que serviram de base para a elaboração 

desse trabalho. Este capítulo está dividido em sub-seções para cada 

conceito estudado: Grafos, Problema do Caixeiro Viajante, Sistemas 

Multiagentes e Processamento em Paralelo. 

• No capítulo 3 encontra-se o Suporte Tecnológico, que detalha as fer-

ramentas que foram usadas ao longo da primeira parte do trabalho, e 

as que serão, provavelmente, usadas na elaboração da segunda parte 

do trabalho. 

• No capítulo 4, entitulado Proposta, são mostrados os testes realizados 

para a resolução de diversos TSPs utilizando o método exaustivo, que 

serviram de motivação para a proposta sugerida pelo trabalho. 

• O capítulo 5 contém as considerações finais a respeito da primeira eta-

pa do trabalho, além de expectativas para a segunda parte. 

• No capítulo 6 estão as referências bibliográficas que foram citadas ao 

longo do documento. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esse capítulo apresenta um detalhamento dos conceitos teóricos em que 

esse trabalho se baseia. 

2.1 GRAFOS 

2.1.1 Conceitos Básicos 

A teoria dos grafos tem sido utilizada em várias áreas de conhecimento hu-

mano como análise de circuitos elétricos, pesquisa operacional, teoria da com-

putação, análise numérica, química orgânica, física, topologia, genética e psicologia 

(HARARY, 1970). 

Muitas situações podem ser descritas através de diagramas que consistem de 

um conjunto de pontos, juntamente com linhas que ligam alguns pares destes pon-

tos. Por exemplo, os pontos podem representar pessoas e as linhas que ligam os 

pontos representam pares de amigos. A abstração matemática de situações desse 

tipo dá lugar ao conceito de grafo (LUCCHESI, 1979). 

Um Grafo é uma estrutura de dados formada por vértices e arestas, onde 

cada aresta é um par não ordenado de vértices, que permite uma forma de relacio-

nar pares de objetos em um determinado conjunto (KLEINBERG & TARDOS, 2005).  

Grafos podem ser representados por diagramas, onde cada vértice é repre-

sentado por um ponto e cada aresta por uma linha ligando os pontos que represen-

tam seus extremos, como na Fig. (1): 

FIGURA 1: Exemplo de Representação de Grafo. (FEOFILOFF, 2011) 
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No exemplo da Fig. (1), os vértices do grafo representado pelo diagrama são 

t, u, v, w ,x, y, z, e as arestas são {v,w}, {u,v}, {x,w}, {x,u}, {x,y}, e {y,z} (FEOFILOFF, 

2011).  

O tamanho de um grafo é a soma do número de vértices com o número de 

arestas do grafo. O grau de um vértice V de um grafo G é o número de arestas que 

incidem em V, onde os laços, ou seja, uma aresta cujos extremos coincidem, são 

contados duas vezes (LUCCHESI, 1979). 

Um grafo é dito ser completo quando há uma aresta entre cada par de seus 

vértices (MARIANI). A Figura (2) mostra um exemplo de um grafo completo: 

FIGURA 2: Exemplo de Grafo Completo. 

Exemplos de situações que podem ser representadas por grafos:  

• Mapas de rotas de aviões, onde os nós seriam os aeroportos, e existe 

um vértice que representa um voo direto entre dois aeroportos.  

• Redes sociais, onde os nós são as pessoas que utilizam a rede, com 

um vértice representando uma amizade entre duas pessoas (KLEIN-

BERG & TARDOS, 2005). 
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Um grafo pode ainda ser ponderado, ou seja, ter um valor associado a cada 

aresta que representa um peso para aquela relação. Em um grafo onde os vértices 

representam cidades, esse peso pode representar, por exemplo, a distância entre 

duas cidades (MADEIRA, 2006). 

FIGURA 3: Exemplo de Grafo Ponderado. 

2.1.2 Representações 

Existem várias maneiras de se representar grafos, como por exemplo, a ma-

triz de adjacências e a lista de adjacências, cada uma com suas vantagens e 

desvantagens. A escolha da representação a ser utilizada depende da aplicação que 

se tem em vista e das funções que se espera realizar com o grafo. Geralmente a 

representação com lista de adjacências é preferida por fornecer um modo compacto 

de representar grafos maiores. Já uma matriz de adjacências é mais usada quando 

é necessário saber com rapidez se existe uma aresta conectando dois vértices da-

dos (NASCIMENTO, 2011). 
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2.1.2.1 Matriz de adjacências 

A matriz de adjacência de um grafo com V vértices é uma matriz VxV, onde 

A(i, j) = 1 se houver ligação entre os vértices ‘i’ e ‘j’, e A(i, j) = 0 se não houver. 

Figura 4. Representação com Matriz de adjacência (FIGUEIREDO, 2007) 

Para um grafo ponderado, o valor armazenado na matriz de adjacências é o 

próprio peso correspondente da aresta, e caso não exista aresta entre dois vértices, 

é necessário um valor especial para indicar a aresta ausente (NASCIMENTO, 2011). 

O Código (1) mostra uma estrutura em C que demonstra uma forma de im-

plementação de uma matriz de adjacências para representar um grafo: 

 

Código 1. Representação de matriz de adjacências. (GARCIA, 2007) 
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2.1.2.2 Lista de adjacências 

Nesta representação existe uma lista para cada vértice do grafo, onde os nós 

da lista 'i' representam os vértices que são adjacentes ao vértice ‘i’ (CORMEN, 

2015). 

Figura 5. Representação com Lista de adjacências. (CORMEN, 2015) 

O Código (2) mostra uma forma de implementação em C da representação de 

um grafo com uma lista de adjacências:  

Código 2. Representação de lista de adjacências. (GARCIA, 2007) 
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2.1.3 Ciclo hamiltoniano e Grafo hamiltoniano 

Um caminho que passa uma única vez em cada vértice de um grafo, ele é 

chamado hamiltoniano. Se o caminho começa e termina no mesmo vértice, então 

este caminho é chamado de ciclo hamiltoniano. Um grafo que contém um ciclo ha-

miltoniano é chamado de Grafo Hamiltoniano (GAGNON, 2001). 

Figura 6. Exemplo de grafo hamiltoniano. (GAGNON, 2001) 

O grafo da Fig. (6) é hamiltoniano já que é possível percorrer um ciclo hamil-

toniano a partir de pelo menos um de seus vértices. Por exemplo, o caminho [a, b, e, 

d, c, a] é um ciclo hamiltoniano (GAGNON, 2001). 

Figura 7. Exemplo de grafo não hamiltoniano. (GAGNON, 2001) 

Já o grafo da Fig. (7) não é um grafo hamiltoniano, pois ele não possui ne-

nhum ciclo hamiltoniano (GAGNON, 2001). 
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2.2 PROBLEMA DO CAIXEIRO VIAJANTE (TSP) 

O Problema do Caixeiro Viajante, ou Travelling Salesman Problem (TSP), é o 

nome geralmente utilizado para definir uma série de problemas que podem ser mo-

delados em termos de ciclos hamiltonianos em grafos completos. Em um grafo onde 

os vértices representam cidades e as arestas representam a distância entre duas 

cidades, o TSP consiste na procura de um ciclo que possua a menor distância, co-

meçando numa cidade qualquer e visitando cada cidade precisamente uma vez e 

regressando à cidade inicial (LOPES, 2011). 

Exemplo: 

Zé Pedro é um Caixeiro Viajante que tem clientes em cinco cidades, que se-

rão abreviadas por A, B, C, D e E. Ele precisa planejar uma viagem de negócios com 

cidade de partida e de destino final A (a cidade onde mora), passando por cada uma 

das restantes quatro cidades precisamente uma vez. O grafo representado na Fig. 

(8) representa o custo de cada viagem entre cada par de cidades (LOPES, 2011). 

Figura 8. Representação do exemplo de TSP. (LOPES, 2011) 

Qual o percurso mais barato para esta viagem do Zé Pedro? Por outras pala-

vras, qual o ciclo hamiltoniano ótimo no grafo dado, isto é, um ciclo hamiltoniano 

cuja soma do peso das arestas seja mínimo? 
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2.2.1 Estratégias de resolução de TSP 
Este problema é modelado por um grafo completo cujas arestas têm pesos. A 

solução do problema consiste em encontrar um ciclo hamiltoniano no grafo de forma 

que a soma dos pesos das arestas escolhidas seja tão pequeno quanto possível. 

2.2.1.1 Método Exaustivo 

Este método consiste em fazer uma lista com todos os ciclos hamiltonianos 

do grafo e calcular o peso de cada um. Então, será escolhido o caminho com o peso 

mínimo. Para ser um ciclo hamiltoniano em um grafo de n vértices, todos os vértices 

devem ocorrer na sequência, e o último vértice deve ser igual ao primeiro. Logo, 

existem n! sequências distintas. No entanto, não interessa o vértice inicial já que 

pode-se começar de qualquer lugar. Assim, pode-se obter um total de (n-1)! ciclos 

hamiltonianos (LOPES, 2011). 

A Tabela (1) representa todos os ciclos hamiltonianos com seus respectivos 

pesos totais encontrados no exemplo do Zé Pedro mostrado na seção 2.2 desse do-

cumento. 

Tabela 1. Ciclos hamiltonianos possíveis. (LOPES, 2011) 

Neste caso, existem dois ciclos hamiltonianos ótimos, o ciclo [A,D,B,C,E,A], e 

o seu inverso [A,E,C,B,D,A], onde o custo total da viagem seria de 676 e esta é a 

melhor solução para o problema (LOPES, 2011). 
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Este método é, em geral, impossível de se implementar já que o número de 

operações a efetuar é de ordem (n-1)! para um grafo com n vértices. Em um compu-

tador capaz de determinar o peso de 1015 ciclos hamiltonianos por segundo, este 

método demoraria 10 meses para n = 24, 20 anos para n = 25, 500 anos para n = 26 

e 284 milhões de anos para n = 30 (LOPES, 2011). 

2.2.1.2 Método do vizinho mais próximo 

Neste método, é escolhido um vértice e a aresta de menor peso incidente 

nesse vértice. Para cada novo vértice, escolhe-se a aresta de menor peso dentre as 

arestas incidentes nesse vértice e num vértice que ainda não foi escolhido. No final, 

regressa-se ao vértice inicial (LOPES, 2011). 

No exemplo do caixeiro Zé Pedro mostrado na seção 2.2 do documento, esse 

método começaria pelo vértice A. De A iria para C, de C para E, de E para D e, fi-

nalmente, de D para B, de onde regressaria ao vértice A.  

Figura 9. Diagrama do método do vizinho mais próximo. (LOPES, 2011), com 

adaptações 
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O método do Vizinho mais próximo é muito mais rápido do que o método de 

exaustão, mas, geralmente, não produz uma solução ótima para o problema, já que 

o caminho proposto pela Fig. (10) tem custo total de 773, diferente da solução ótima 

que é de 676 (LOPES, 2011). 

2.3 SISTEMAS MULTIAGENTES (SMA) 

Um sistema multiagentes pode ser caracterizado como um grupo de agentes 

que atuam em conjunto com o objetivo de resolver problemas que estão além de 

suas habilidades individuais (GIRARDI, 2004). 

2.3.1 Conceitos Básicos 

Dado um determinado sistema, denomina-se agente cada uma de suas enti-

dades ativas. O conjunto de agentes forma uma sociedade. Um agente raciocina so-

bre o ambiente, sobre os outros agentes e decide, racionalmente, quais objetivos 

deve perseguir, quais ações tomar, etc (ALVARES & SICHMAN, 1997). 

Girardi (2004) define um agente como uma entidade autônoma que percebe 

seu ambiente através de sensores e age sobre o mesmo por meio de executores. 

Por exemplo, nos agentes humanos, os olhos e ouvidos são sensores, e as mãos e 

bocas são executores. 

Wooldridge (2002) diz que um agente é um sistema de computador, que está 

situado em algum ambiente e que seja capaz de agir de forma autônoma nesse am-

biente para atingir seu objetivo. 

Os professores Luis Otavio Alvares da UFRGS e o Professor Jaime Simão 

Sichman da USP (1997) dizem que não existe ainda uma definição única do con-

ceito de agentes que seja aceita por todos os pesquisadores da área de inteligência 

artificial distribuída, e ilustram esse fato por meio de duas definições genéricas de 

agentes: 

• Um agente é uma entidade real ou virtual, imersa num ambiente sobre 

o qual ela é capaz de agir, que dispõe de uma capacidade de per-

cepção e de representação parcial deste ambiente, que pode se comu-
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nicar com outros agentes, e que possui um comportamento autônomo, 

consequência de suas observações, de seu conhecimento e de suas 

interações com os outros agentes; 

• Um agente é uma entidade à qual nós podemos associar uma identi-

dade única, e que é capaz de executar um processamento de cálculo. 

Um agente pode ser considerado como um meio que produz um certo 

número de ações, a partir de seu conhecimento e dos mecanismos in-

ternos que lhe são próprios (ALVARES & SICHMAN, 1997); 

Alguns exemplos de agentes são os sistemas de controle, desde um simples 

termostato até sistemas de controle de reatores nucleares. Um termostato possui um 

sensor para detectar se a temperatura de uma sala está muito alta, muito baixa ou 

se está adequada. De acordo com as percepções produzidas pelo sensor, o agente 

termostato pode executar ou não a ação de esquentar ou esfriar (GIRARDI, 2004). 

2.3.2 Arquitetura de sistemas multiagentes 

A cooperação entre agentes se faz necessária, uma vez que é por meio desse 

mecanismo que os agentes expressam suas necessidades aos outros agentes para 

realizar determinada tarefa (GIRARDI, 2004). 

O termo interação designa as trocas de informação que podem ocorrer entre 

os agentes. Tais trocas podem ser realizadas de modo direto (por comunicação ex-

plícita, por exemplo), ou de modo indireto (pela emissão de sinais através do ambi-

ente, por exemplo) (ALVARES & SICHMAN, 1997). 

De acordo com Girardi (2004), a arquitetura de um SMA pode ser classificada 

em três grupos: 

• Arquitetura simples, composta por um único e simples agente; 

• Arquitetura moderada, composta por vários agentes que realizam a 

mesma tarefa; 

• Arquitetura complexa, composta por diferentes tipos de agentes que 

cooperam entre si, podendo estar em diferentes plataformas; 
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FIGURA 10: Abordagem SMA. (ALVARES & SICHMAN, 1997) 

A Figura (10) representa a abordagem de um SMA. Os agentes, suas intera-

ções e organização na sociedade são concebidos independente de um problema em 

particular, sendo possível reutilizar tais componentes para aplicações similares. Em 

geral, a abordagem de SMA apresenta as seguintes características: 

• Os agentes são concebidos independentemente de um problema parti-

cular a ser resolvido. O projeto de um agente deve resultar numa enti-

dade capaz de realizar um determinado processamento, e não numa 

entidade capaz de realizar esse processamento exclusivamente no 

contexto de uma aplicação em particular; 

• A concepção das interações também é realizada independentemente 

de uma aplicação alvo particular. Busca-se desenvolver protocolos de 

interação genéricos que possam ser reutilizados em aplicações simila-

res; 

• Durante a fase de resolução, os agentes utilizam suas representações 

locais dos protocolos de interação e das organizações para raciocinar e 

agir (ALVARES & SICHMAN, 1997); 

  



�27

2.4 PROCESSAMENTO PARALELO 

Ferlin (2008), diz que o processamento paralelo é uma forma eficiente do pro-

cessamento da informação com ênfase na exploração de eventos concorrentes no 

processo computacional. Esse tipo de processamento existe a partir do momento em 

que dois ou mais processadores interagem entre si para resolverem uma determina-

da tarefa de forma cooperativa. 

O paralelismo possibilita o aumento do desempenho dos computadores, mas 

isto tem como fator limitador a utilização de arquiteturas com apenas um proces-

sador. Com isso, adota-se uma configuração que possa suprir este requisito utilizan-

do o modelo de arquiteturas paralelas, no qual vários processadores dispostos em 

uma dada configuração, trabalhando simultaneamente e de forma cooperativa em 

uma única aplicação (FERLIN, 2008). 

As arquiteturas paralelas podem ser classificadas em multicomputadores ou 

multiprocessadores (FERLIN, 2008). Em uma arquitetura multiprocessadores, todos 

os processadores compartilham uma mesma memória física, como mostrado na Fig. 

(11): 

 

FIGURA 11: Arquitetura Multiprocessador. (FERLIN, 2008) 
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A Figura (12) mostra um gráfico que demonstra o ganho em tempo de proces-

samento de acordo com o número de processadores trabalhando em paralelo: 

 

FIGURA 12: Tempo de Processamento Paralelo (FERLIN, 2008), com adap-

tações 

  



�29

3 SUPORTE TECNOLÓGICO 

Neste capítulo, serão descritas as ferramentas que foram e serão utilizadas 

no decorrer do processo de elaboração do trabalho.  

3.1 PAGES 

Pages é um aplicativo de edição de textos incluído no pacote iWork da Apple, 

que é um conjunto de ferramentas exclusivas para Mac OS e iOS. O Pages conse-

gue importar alguns documentos do Microsoft Word e, além disso, permite o usuário 

iniciar um documento a partir de uma série de templates pré-definidos.  

3.2 FRAMEWORK JADE 

Java Agent Development Framework (JADE) é um framework desenvolvido 

em Java que tem o objetivo de simplificar a implementação de sistemas multiagen-

tes por meio de uma série de ferramentas fornecidas. Foi desenvolvida pela Telecom 

Itália em parceria com a universidade de Parma, onde atualmente é um projeto open 

source com licença LGPL (Lesser General Public License) (OLIVEIRA, 2013). 

JADE é um sistema distribuído onde os agentes habitam e possuem como 

forma básica de comunicação, as mensagens assíncronas baseadas na linguagem 

ACL (Agent Communication Language), que contém campos como contexto da 

mensagem e o tempo limite de aguardo de resposta. Além disso, a plataforma pos-

sui recursos para depuração e monitoramento dos agentes. Os agentes são identifi-

cados por um nome global único (TELECOM, 2015).  
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3.2.1 Padrão FIPA 

A plataforma JADE segue o padrão definido pela FIPA (Foundation for Intelli-

gent, Physical Agents). A FIPA é uma associação internacional de várias companhias 

que trabalham para especificar tecnologias de agentes genéricas. A FIPA define um 

modelo de plataforma que permita a existência, operação e gerenciamento de agen-

tes. A Figura (13) representa este modelo. 

Figura 13. Modelo proposto pelo Padrão FIPA. (OLIVEIRA, 2013) 

O Agent Management System (AMS) é responsável por supervisionar a plata-

forma e gerenciar o ciclo de vida dos agentes (OLIVEIRA, 2013). 

O Directory Facilitator (DF) fornece um serviço de páginas amarelas dentro da 

plataforma. Através dele, um agente pode pesquisar os outros agentes da platafor-

ma, desde que os mesmos também estejam registados no DF (ALVIM, 2003). 

O Agent Communication Channel (ACC) gerencia a comunicação entre os 

agentes dentro e fora da plataforma (OLIVEIRA, 2013). 
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3.2.2 Arquitetura de um agente JADE 

Dentro da plataforma JADE, cada agente possui um ciclo de vida como repre-

sentado na Fig. (14): 

Figura 14. Ciclo de vida de um agente. (ALVIM, 2003) 

Quando um agente é iniciado, ele encontra-se no estado Initiated, ou seja, ele 

está construído mas ainda não foi registrado no AMS. Quando for registrado, ele en-

tra no estado Active, e a partir daqui, sua gestão é feita a partir de threads. Geral-

mente, um agente tem que esperar até receber uma mensagem, e nessa altura ele 

fica no estado Waiting. O estado Suspended acontece quando um agente não está 

executando nenhum comportamento. Quando ele migra para uma plataforma remo-

ta, ele entra no estado Transit. Em qualquer um desses estados, o agente pode ser 

destruído (ALVIM, 2003). 

Os agentes também possuem um ciclo de comportamentos, que descreve 

como o agente procede para executar as tarefas. Os comportamentos podem ser 

adicionados em tempo de execução dependendo das ações que devem ser execu-

tadas. Geralmente, um comportamento espera ou envia uma mensagem, adiciona 

novos comportamentos ou efetua alterações no agente a que pertence. Os compor-

tamentos dos agentes são classificados em dois tipos: comportamentos ativos, que 
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são tarefas que ainda não foram concluídas e comportamentos bloqueados, que são 

tarefas que já foram concluídas (OLIVEIRA, 2013). A Figura (15) mostra um fluxo-

grama que representa a estrutura do ciclo de comportamento do agente: 

Figura 15. Ciclo de comportamento de um agente. (OLIVEIRA, 2013) 

3.3 Eclipse IDE 

Eclipse é uma IDE (Integrated Development Environment) usada, geralmente, 

para desenvolver aplicações Java, mas que também dá suporte à diversas outras 

linguagens de programação. Além disso, a IDE Eclipse possui um plugin para inte-

gração com o framework JADE. 
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3.4 GIT 

Git é um sistema de controle de versão livre e open source, inicialmente proje-

tado e desenvolvido por Linus Torvalds para o desenvolvimento do kernel Linux, mas 

atualmente muito utilizado em projetos de pequeno e grande porte por sua eficiên-

cia, rapidez e facilidade de realizar um versionamento.  

3.5 BITBUCKET 

Bitbucket é um serviço de hospedagem de projetos controlados através do 

Mercurial, que é um sistema de controle de versões distribuído, além de também su-

portar repositórios que usam git. Possui um serviço grátis e um comercial é foi im-

plementado usando a linguagem Python. O serviço grátis do Bitbucket permite hos-

pedar repositórios privados com até cinco colaboradores.  
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4 PROPOSTA 
Foram realizados alguns testes para determinar o tempo que um programa 

escrito em C++ leva para resolver um TSP através do método exaustivo, ou seja, 

percorrendo todos os caminhos possíveis em busca do caminho com menor custo. 

Considerando que para esse método de solução são feitos muitos acessos às 

arestas entre dois vértices, foi usada uma matriz de adjacências para representar os 

grafos. O código fonte do programa utilizado nos testes encontra-se na seção de 

apêndices no final desse documento. 

Os testes foram feitos com grafos completos com cinco à treze vértices, e os 

resultados das execuções do problema para cada um desses grafos são disponibili-

zadas nas Figuras (16) a (24):  

• Grafo completo com 5 vértices: 

 Figura 16. Teste com grafo de 5 vértices. 

• Grafo completo com 6 vértices: 

Figura 17. Teste com grafo de 6 vértices. 
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• Grafo completo com 7 vértices: 

Figura 18. Teste com grafo de 7 vértices. 

• Grafo completo com 8 vértices: 

Figura 19. Teste com grafo de 8 vértices. 

• Grafo completo com 9 vértices: 

Figura 20. Teste com grafo de 9 vértices. 
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• Grafo completo com 10 vértices: 

Figura 21. Teste com grafo de 10 vértices. 

• Grafo completo com 11 vértices: 

Figura 22. Teste com grafo de 11 vértices. 

• Grafo completo com 12 vértices: 

Figura 23. Teste com grafo de 12 vértices. 
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• Grafo completo com 13 vértices: 

Figura 24. Teste com grafo de 13 vértices. 

Para ilustrar melhor o tempo de execução do programa para cada um dos ca-

sos de teste, foi elaborado um gráfico (Tempo X Número de Vértices). Esse gráfico 

pode ser visualizado na Fig. (25): 

Figura 25. Gráfico de Tempo X Número de vértices 
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Analisando o gráfico da Fig. (25), percebe-se que o tempo de execução co-

meça a crescer exponencialmente à medida em que o número de vértices do grafo 

aumenta, chegando a ser inviável a partir de um grafo completo com doze vértices.  

A proposta desse trabalho é analisar a eficiência de um sistema multiagentes, 

onde os agentes buscam resolver um TSP através do método de exaustão, e deter-

minar se a implementação de tal sistema é vantajosa em comparação com a os re-

sultados dos testes feitos nesse capítulo. 

A escolha do método de exaustão como método de resolução do TSP pelo 

sistema multiagentes proposto se dá devido ao melhor resultado possível que é ob-

tido utilizando essa forma de resolução, o que não acontece ao se utilizar o método 

do vizinho mais próximo como visto na seção 2.2.1.2 desse documento. Além disso, 

o método do vizinho mais próximo encontra a solução para o problema em um tem-

po consideravelmente rápido, mesmo que não seja a solução ótima, portanto, a im-

plementação de um sistema para melhorar esse tempo não é justificável. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta primeira etapa do trabalho, foi realizado um estudo de duas das princi-

pais técnicas de resolução do TSP: o método exaustivo e o método do vizinho mais 

próximo. Além disso, foram realizados alguns testes de desempenho de um sistema 

escrito em C++ para resolver um TSP utilizando o método exaustivo. Esses testes 

serviram para comprovar o aumento brusco de tempo de execução para resolver 

TSPs de acordo com o aumento de vértices no grafo de entrada. 

Para o TCC 2, espera-se realizar a implementação do sistema multiagentes 

para resolução de TSPs e analisar se a melhora no desempenho de tal sistema é 

vantajosa se comparada aos resultados obtidos nessa primeira parte do trabalho. 
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7 APÊNDICE 

Código fonte escrito em C++ do programa usado para os testes de desempe-

nho de resolução de um TSP através do método exaustivo como apresentado no 

capítulo 4 deste documento. 
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