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Resumo: 
Uma classe de problemas de grande interesse prático é a classe de problemas de otimização linear de 
grande porte com restrições canalizadas e com os dados altamente esparsos.  
O método dual simplex com busca linear por partes (Arenales, 1984) que é especializado ao problema 
de otimização linear canalizado, com os dados não esparsos tem um ótimo desempenho em relação ao 
solver CPLEX 4.0.9 do ponto de vista do número de iterações, porém perde em tempo computacional 
(Sousa, 2000). 
Para problemas com os dados esparsos, Markowitz (1954) e Vanderbei (1997) propuseram heurísticas 
para a decomposição da matriz base. Com o propósito de manter também a esparsidade, na atualização 
da matriz base Forrest & Tomlin (1972) e Reid (1982), desenvolveram métodos eficientes. 
Os objetivos deste trabalho consistem estender e implementar as técnicas citadas acima, para resolver 
problemas de otimização linear canalizados e esparsas de médio porte com o algoritmo dual simplex 
com busca linear por partes, onde o objetivo é melhorar a performance em relação ao tempo 
computacional. 
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Abstract: 
A class of problems of great practical interest is the class of linear optimization problems of large-
scale with two-side constraints and with the data highly sparsity.  
The dual simplex method piecewise linear search (Arenales, 1984) that is specialized in linear 
optimization problems with two-side constraints, with non sparsity data has an good performance in 
relation to the solver CPLEX 4.0.9 of the point of view of the iterations number, however it loses in 
computational time (Sousa, 2000).  
To problems with data sparsity, Markowitz (1954) and Vanderbei (1997) proposed heuristcs for the 
factorization of the basis matrix. With the purpose of also maintaining the sparsity in the updating 
basis matrix Forrest & Tomlin (1972) and Reid (1982) developed efficient methods. 
The objectives of  this work consists in to extend and to implement the techniques above mentioned, to 
solve linear optimization problems two-side constraints and sparsity of medium size with the dual 
simplex algorithm with piecewise linear search, where the objective is to improve the performance in 
relation to the computational time. 
 
Key-words:  Linear Optimization, Simplex Method, Sparsity System.  
 


