
  

R e s u m o  

 Nos últimos anos tem-se observado um grande avanço nos processos de resolução de 

problemas de programação linear multiobjectivo com estrutura de rede, em particular aqueles 

que são modelados como de caminho mais curto. De facto, com a evolução dos computadores, 

principalmente em termos de memória e de velocidade de execução, e de algumas técnicas de 

cálculo, como por exemplo, os algoritmos para determinar os k caminhos mais curtos de uma 

rede, é hoje possível determinar de forma computacionalmente eficiente (para certos tipos de 

redes) todas as soluções não dominadas (soluções para as quais não existe outra solução 

admissível que melhore em simultâneo todos os objectivos) de um problema de caminho mais 

curto multiobjectivo. 

 No entanto, uma outra questão surge quando se pretende seleccionar apenas uma 

solução não dominada, a qual deve ser a “melhor possível” de acordo com as preferências do 

agente de decisão (AD), que é a entidade responsável pela escolha da solução. 

 Um dos processos para resolver este último problema consiste em determinar todas as 

soluções não dominadas e colocá-las à disposição do AD para posterior análise e escolha de 

uma delas. No entanto, escolher uma entre muitas não é tarefa fácil, até porque, geralmente, 

muitas delas, apesar de diferentes, têm características semelhantes. Ou seja, muitas vezes é 

vantajoso, quer do ponto de vista de esforço computacional, quer do ponto de vista do esforço 

de tratamento da informação exigido ao AD, calcular apenas um conjunto reduzido de 

soluções que o AD vai identificando durante o processo de pesquisa. 

 O AD intervém assim no processo de pesquisa de soluções, indicando as suas 

preferências, para que apenas algumas regiões sejam analisadas (aquelas onde se localizam as 

soluções que melhor correspondem às suas preferências), não havendo necessidade de 

determinar todas as soluções não dominadas do problema. Os métodos interactivos 

caracterizam-se pela existência de fases de decisão e de cálculo, que alternam entre si, até se 

encontrar uma solução não dominada que agrade ao AD, de tal forma que seja escolhida para 

solução final. 

  



ii Resumo 

 Neste trabalho é proposto uma abordagem interactiva para a resolução de problemas de 

caminho mais curto com dois e três objectivos. Esta abordagem foi implementada no quadro 

operacional de sistemas de apoio à decisão, a qual utiliza a interacção AD−computador de 

modo que as preferências do AD sejam utilizadas no processo de pesquisa de uma solução 

final. Os sistemas fornecem ao AD um conjunto de informação associada às soluções não 

dominadas encontradas, utilizando, para tal, meios gráficos e analíticos, que são apresentados 

aproveitando as potencialidades do ambiente “Windows”. 

 Também é apresentado um exemplo de aplicação de uma das abordagens algorítmicas 

ao problema de encaminhamento (“Routing”) em redes integradas de comunicações. O 

encaminhamento está relacionado com operações em tempo real sobre a rede e com um 

mecanismo de controlo ao nível das chamadas, através do qual um dos caminhos disponíveis 

é seleccionado para estabelecer a comunicação entre dois pontos (origem e destino) da rede. 

 Alguns algoritmos tradicionais de encaminhamento consistem em resolver problemas 

de caminho mais curto com um só objectivo, em que a função objectivo se baseia numa 

métrica simples (ou numa única função de diferentes métricas). No entanto, o problema torna-

se mais complexo quando se introduzem restrições para satisfazer os vários requisitos de 

qualidade de serviço (QoS). 

 O problema de encaminhamento é modelado como um problema de caminho mais 

curto com múltiplos objectivos, no qual as diferentes métricas relevantes são explicitamente 

incorporadas na formulação do problema. A abordagem algorítmica consiste em optimizar 

funções objectivo de somas pesadas e em utilizar um algoritmo eficiente dos k caminhos mais 

curtos. Os requisitos de QoS são expressos como restrições adicionais “leves” nos valores das 

funções objectivo em termos de limites requerido e aceitável, os quais definem regiões de 

preferência no espaço dos objectivos. Estas regiões são então pesquisadas para determinar 

caminhos (se existirem) que satisfaçam aqueles requisitos. 
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