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Introdução

Apoio:

Resultados

Evolutionary Framework 

Neste trabalho, estudamos abordagens para znte. Nessa 
variante, as incertezas são representadas por uma quan-
tidade �nita de cenários, cada um associado a uma pro-
babilidade de ocorrência e a diferentes custos para 
viajar entre as cidades. O algoritmo pode adquirir tre-
chos que conectam cidades (arestas) no primeiro está-
gio, pelo custo original, ou em cada cenário do segundo 
estágio, por um custo possivelmente maior. O objetivo é 
a construção de um circuito para cada cenário, a partir 
de arestas selecionadas no primeiro e segundo estágios, 
de modo a minimizar o custo total esperado da solução.

Foram incorporados ao framework três algoritmos de 
aproximação clássicos para o problema do caixeiro via-
jante, notadamente, algoritmo de christo�des, algorit-
mo double-tree e algoritmo nearest neighbor. Foram 
utilizadas 100 gerações, cada uma composta por 100 in-
divíduos.Os testes foram executados com instâncias for-
necidas por Adasme et. al. [2], possibilitando uma com-
paração com os resultados obtidos por esses.

Conclusões

Essa abordagem foi capaz de produzir bons resultados 
em intervalos de tempos razoáveis, possibilitando a 
aplicação da mesma para instâncias maiores. Inclusive, 
encontramos soluções para instâncias que o algoritmo 
exato de [2] não conseguiu resolver.
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Próximos Passos

Alguns tópicos considerados como trabalho futuro são:
   Novos Algoritmos
   Modelo Exato
   Adição de restrições do Tipo Pick and Delivery

O Framework utilizado foi proposto por Hokama et. al. 
[1]. Inicialmente, o algoritmo de busca local seleciona os 
recursos no primeiro estágio. Em seguida, cada cenário 
é resolvido com o BRKGA. Ao �m de cada iteração, pro-
duz-se uma solução e informações relevantes que são 
passadas para a próxima iteração do algoritmo. Caso 
algum critério de parada seja atingido, a solução é re�-
nada.


