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RESUMO
Este trabalho trata o Problema de Sequenciamento de Mulas de Dados em redes ad hoc

esparsas (Data Mule Scheduling Problem - DMSP). O DMSP pode ser visto como uma generalização

do Problema do Caixeiro Viajante, no qual há um agente especial denominado Mula de Dados que é

responsável pela troca de informações entre os vários componentes da rede. O objetivo do DMSP é

atender à todas as demandas dos sensores no menor tempo possı́vel, reduzindo assim a latência total

da rede. No DMSP, além do roteamento da Mula de Dados é necessário que haja um planejamento

dos atendimentos, que são influenciados pelas taxas de transmissão de dados dos sensores. Uma

nova formulação linear inteira mista e uma heurı́stica baseada em GRASP foram propostas, além

da geração de instâncias para a validação e comparação entre os métodos.

PALAVRAS CHAVE. Sequenciamento de Mula de Dados, Método exato, GRASP.

Tópicos: OC - Otimização Combinatória, PM - Programação Matemática, MH - Metaheuris-

ticas

ABSTRACT
This paper deals with the Data Mules Scheduling Problem (DMSP) in sparce ad hoc

networks. The DMSP can be seen as a generalization of the Travelling Salesman Problem, where

there is a special agent named Data Mula who is responsible for the exchange of information

between the various components of the network. The aim of DMSP is to attend all the demands

of the sensors in the shortest possible time, thereby reducing the overall latency of the network. In

DMSP, in addition to Data Mule’s routing it is necessary to have a scheduling of attends, which are

influenced by the sensor data transmission rates. A new mixed integer linear formulation and a heu-

ristic based on GRASP were proposed, in addition to generating instances to validate and compare

methods.

KEYWORDS. Data Mule Scheduling Problem. Exact method. GRASP.

Paper topics: OC - Combinatorial Optmization, PM - Mathematical Programming, MH -

Metaheuristics
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1. Introdução

Uma rede ad hoc móvel (MANET - Mobile Ad Hoc Network) é uma rede onde cada sensor

coopera para estabilizar a conexão entre todos os sensores e realizam comunicações wireless sem

que uma infra-estrutura seja empregada, assim os sensores se auto organizam. Como essas redes

não necessitam de uma infra-estrutura, sua implantação é feita rapidamente e pode ser aplicada

em várias áreas crı́ticas, como auxı́lio em desastres [Jang et al., 2009], comunicação militar [Sahin

et al., 2008] e redes de sensores que cobrem uma grande área.

Sistemas “mulas de dados” (Data MULEs - Mobile Ubiquitous LAN Extension), definidos

por Shah et al. [2003], se diferem dos demais sistemas que atuam em redes esparsas por possuı́rem

agentes móveis chamados Mulas de Dados, que são utilizados para facilitar a conexão entre os

demais sensores. O papel desses agentes é visitar os sensores da rede e realizar a entrega de dados

entre eles ou a coleta de dados para uma estação base.

Esse modelo que utiliza Mulas de Dados é bastante atrativo pois possui a caracterı́stica de

realizar entregas de dados explicitamente fim-a-fim, ou seja, não há sensores intermediários entre a

origem e o destino. Além disso, por executar essa tarefa, a atividade extra de repassar mensagens

é retirada dos demais sensores da rede, o que pode ser desejável caso esses sensores tenham pouca

capacidade de armazenamento de dados e de energia [Bin Tariq et al., 2006].

Assim, os sensores da rede são classificados de duas formas, os sensores regulares, ou

simplesmente sensores, e um único sensor especial chamado Mula de Dados. Os sensores regula-

res geram dados em forma de mensagens para outros sensores da rede ou para uma estação base,

além de também ter interesse em receber mensagens dos demais sensores. A Mula de Dados é res-

ponsável por realizar a comunicação dentre os sensores utilizando uma rota que deve ser definida

dentro da área onde os sensores estão presentes.

O Problema de Sequenciamento de Mula de Dados em redes ad hoc esparsas é um pro-

blema com grande aplicação na área de redes tanto em trabalhos teóricos quanto em aplicações

reais, onde uma vasta gama de caracterı́sticas podem ser encontradas, incluindo utilização de mais

de uma Mula de Dados para a coleta de informações, movimentação dos sensores, restrições de ar-

mazenamento de mensagens tanto dos sensores quanto da mula, restrições de utilização de energia,

dentre outras. Além disso, por se tratar de um problema da classe NP-difı́cil, desenvolver algo-

ritmos eficientes para a sua resolução em um tempo computacional aceitável é um grande desafio.

Apesar da importância do problema, poucos trabalhos são encontrados na literatura explorando as

várias caracterı́sticas da utilização de uma Mula de Dados.

O Problema de Sequenciamento de Mulas de Dados (Data Mule Scheduling Problem -

DMSP) foi proposto por Sugihara e Gupta [2010] e trata do planejamento de movimentação das

Mulas de Dados. Esse planejamento engloba definição do caminho (Path Selection), da velocidade

em que a Mula de Dados se locomoverá (Speed Control), e por último, qual a ordem de serviços

prestados a cada um dos sensores (Job Scheduling).

A fase de Path Selection busca definir uma rota para a Mula de Dados para coletar

informações de cada um dos sensores da rede, o que significa que deve haver pelo menos um

contato entre a Mula de Dados e os demais sensores. Na fase de Speed Control, a gerência da

velocidade durante a rota criada pelo Path Selection é o foco. A Mula de Dados pode alterar a

velocidade durante a rota para que fique em contato tempo suficiente para conseguir trocar todas as

informações com cada sensor. A fase de Job Scheduling é importante quando a mula se encontra

em contato com mais de um sensor ao mesmo tempo e, por atender somente um sensor por vez, um

escalonamento dos serviços deve ser feito já sendo analisado tanto o caminho, quanto a velocidade

da Mula de Dados.

Tanto os sensores quanto a Mula de Dados possuem equipamentos de rádio para troca de

informação, podendo possuir equipamentos com diferentes alcances. A comunicação se dá somente

quando a distância entre ambos estiverem dentro do alcance de comunicação dos seus equipamen-

tos, dizemos então que o sensor e a Mula de Dados estão em contato. Durante cada contato, a mula
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pode fazer upload das mensagens destinadas a esse sensor e download das mensagens que esse

sensor deseja enviar. Esse processo é chamado serviço, e a mula pode executar somente um serviço

por vez.

2. Revisão da Literatura

As redes ad hoc móveis são amplamente estudadas na literatura, possuindo uma enorme

abrangência. Sendo assim, é possı́vel encontrar vários trabalhos na literatura que tratam das dife-

rentes caracterı́sticas desses tipos de rede, como definição de uma melhor localização dos sensores,

tipo de comunicação utilizada, segunça de rede, QoS, tipo de tráfego transmitidos pelos sensores,

método de endereçamento, se os sensores são estáticos ou dinâmicos, dentre outras caracterı́sticas.

Nessa revisão bibliográfica, será dado um foco principalmente em redes ad hoc móveis que utilizam

um agente responsável por realizar o tráfego de dados entre os demais sensores, sendo encarregado

de realizar todas as comunicações entre eles.

Em Zhao e Ammar [2003] foi feita a definição de Message Ferrying (Balsas de Mensa-

gem), como sendo o agente responsável por realizar a troca de informações entre os demais senso-

res. Nesse artigo prova-se que o problema de roteirização de Mulas de Dados é NP-Difı́cil através

de uma generalização do Problema do Caixeiro Viajante (Traveling Salesman Problem - TSP Gen-

dreau et al. [1992]). Tem-se então como objetivo reduzir o tempo de atraso médio nas entregas

das mensagens. Foi desenvolvido um algoritmo aproximativo para o TSP e testados dois cenários,

um com os sensores possuindo uma distribuição uniforme randômica e outra com uma distribuição

clusterizada randômica, em ambos os casos só foram considerados sensores estacionários.

Em Zhao et al. [2005] foi tratado o mesmo problema definido em Zhao e Ammar [2003],

porém novas caracterı́sticas foram abordadas, como a utilização de múltiplos Message Ferries que

podem se comunicar entre si. A utilização de múltiplos Message Ferries visa uma melhoria na

tolerância a falhas através da redundância. Assim, foram testados os seguintes cenários: definindo-

se o tipo de comunicação entre as mulas (restrita ou livre) e se elas seguiram a mesma rota ou

rotas diferentes. Novos desafios são apresentados, pois além de reduzir o tempo atraso médio da

comunicação, busca-se também realizar um balanceamento de carga entre as mulas.

Um problema que utiliza uma Mula de Dados que pode atuar com várias velocidades e os

sensores podem se movimentar foi tratado por Bin Tariq et al. [2006]. Além dessas caracterı́sticas,

a movimentação dos sensores se movimentam arbitrariamente dentro de uma área pré-determinada,

segundo um modelo de movimentação, e deve-se definir com qual velocidade a Mula de Dados irá

atender os sensores. Com isso, não é possı́vel garantir que sempre haja contato entre a Mula de

Dados e os sensores. Assim um algoritmo que utiliza o modelo de movimentação dos sensores para

definir uma probabilidade de encontro da Mula de Dados com os sensores foi desenvolvido.

Em Ngai et al. [2007], múltiplas Mulas de Dados foram utilizadas, cada uma possuindo

sua própria velocidade de tráfego. Nesse trabalho os sensores são estáticos, porém cada um deles

recebe um peso que define sua necessidade de ser visitado. Os pesos são coletados pelas próprias

Mulas de Dados, podendo ser atualizados a cada atendimento de acordo com uma maior ou menor

necesidade de visita do sensor. Foram desenvolvidas duas versões de um algoritmo probabilı́stico

que utiliza uma aproximação do TSP para a resolução do problema, uma sequencial e outra dis-

tribuı́da, visando atender redes de larga escala. A versão distribuı́da do algoritmo utiliza conceitos

de clusterização, onde após uma fase de comunicação, os próprios sensores formam cooperativa-

mente os clusters. Esses clusters são divididos em subáreas que são atribuı́das às várias Mulas de

Dados utilizando um balanceamento de carga dinâmico.

No trabalho de Ma e Yang [2007] um problema com somente uma Mula de Dados, de-

nominada SenCar, e sensores estáticos é abordado. Nesse problema é permitida a comunicação

multi-hop, ou seja, que os sensores transmitam suas mensagens através de outros sensores. Foi

desenvolvido um algoritmo heurı́stico baseado em clusterização que busca balancear a distância

percorrida pelo SenCar e a troca de informações entre os demais sensores da rede, assim tentando
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aumentar a vida útil da rede. Instâncias com até 200 sensores foram testadas, tanto em redes conexas

e desconexas, e os resultados comparados com uma abordagem para o TSP tradicional.

Em Xing et al. [2008] um problema com múltiplas Mulas de Dados é tratado e possui a

caracterı́stica de permitir comunicação multi-hop. Com isso sensores concentradores são definidos

e somente eles são atendidos pela Mula de Dados, fazendo com que a mula não tenha que percorrer

grandes distâncias para coletar os dados de todos os sensores. Os autores desenvolveram um modelo

exato e duas heurı́sticas para tratar esse problema, que são encarregados de além de definir a rota,

realizar também a escolha dos concentradores. Foram tratadas instâncias com até 400 sensores.

No trabalho de Rao et al. [2008] não há conhecimento prévio da localização dos sensores

que devem ser atendidos, então a Mula de Dados precisa realizar uma fase de coleta de dados,

para estabelecer em quais sensores se baseará para definir a rota de atendimento. Há também a

possibilidade de comunicação entre os sensores utilizando uma comunicação k-hop, onde k define

o maior grau de comunicação entre os sensores, ou seja, por quantos sensores uma mensagem pode

passar antes de chegar à Mula de Dados. As soluções são avaliadas de acordo com o atraso de envio

dos dados e também buscando uma maior eficiência energética. Foi desenvolvida uma heurı́stica

baseada na metaheurı́stica Colônia de Formigas, e os testes realizados em um simulador de redes.

Em Sugihara e Gupta [2010] e Sugihara e Gupta [2011] o Problema de Sequenciamento

de Mulas de Dados (Data Mule Scheduling Preoblem) é apresentado. Nesse problema, adiciona-se

mais duas perspectivas ao problema básico de roteamento da Mula de Dados. A maioria dos tra-

balhos trata somente a questão do roteamento da mula e atendimento das demandas dos sensores,

porém os autores nesse trabalho adicionam também uma etapa de controle de velocidade e também

de ordem de atendimento aos sensores. Com isso podemos dividir o DMSP em três etapas: rote-

amento (Path Selection), definição da velocidade utilizada pela Mula de Dados (Speed Control) e

por fim de qual sensor a mula irá coletar os dados em cada momento (Job Scheduling). Foi desen-

volvido um modelo matemático para tratar cada uma das etapas separadamente, e uma heurı́stica

que trata os problemas sequencialmente de forma independente. Os métodos desenvolvidos foram

testados com outras propostas presentes na literatura e os resultados são apresentados.

Em Ma et al. [2013] o Problema de Coleta de Dados Single-hop (Single-hop data-gathering

problem) é definido. Nesse problema somente comunicação fim-a-fim é permitida, ou seja, os sen-

sores só podem se comunicar com a Mula de Dados, não podendo haver comunicação entre si.

Além disso, em uma rota da Mula de Dados que inicia-se e termina no Estação Base, todos os

sensores devem ter suas demandas de dados atendidas. Para a resolução do problema, uma etapa

prévia é executada pela Mula de Dados, onde ela percorre toda a área enviando periodicamente

mensagens broadcast de “Hello”. Quando um sensor recebe essa mensagem, a responde com um

“ACK”. Ao receber essa mensagem de um sensor, a Mula de Dados marca esse ponto como um

ponto de agrupamento (pooling points) e adiciona os sensores que responderam à lista de vizinhos

desse ponto. Assim, o conjunto formado pelas posições dos sensores e os pooling points é utilizado

para gerar uma rota que atenda a todos os sensores. Foi desenvolvido um modelo matemático e uma

heurı́stica gulosa baseada no algoritmo de árvore geradora mı́nima de Prim para para a resolução do

problema. O modelo matemático foi testado em instâncias que utilizam apenas uma Mula de Dados

e a heurı́stica além desse caso também trata o caso onde muitas Mulas de Dados são utilizadas.

3. O Problema de Sequenciamento de Mulas de Dados
O DMSP tratado nesse trabalho pode ser definido da seguinte forma. Seja G = (N,E)

um grafo completo, onde N = {0, 1, 2, ..., n} é o conjunto de n + 1 nós da rede, e E = {(i, j) :
i, j ∈ N, i 6= j} o conjuntos de arestas. O nó 0 representa o Estação Base, de onde parte a Mula de

Dados para atendimento aos sensores, e o conjunto Na = N \{0} representa os demais nós da rede

que necessitam de atendimento. Cada nó i ∈ Na possui uma demanda si de atendimento de dados,

um raio ri de atuação onde esse nó é capaz de trocar informações com a Mula de Dados e também

uma taxa ratei que é a quantidade de dados que esse nó consegue transmitir por unidade de tempo.

Para o problema tratado, a Mula de Dados não poderá alterar sua velocidade dentro da rota definida,
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assim, o objetivo é definir uma rota para a Mula de Dados de forma que todas as demandas sejam

atendidas em um menor tempo possı́vel, reduzindo assim a latência total da rede.

4. Modelo Matemático Proposto

A partir desse grafo de entrada G gera-se um grafo suporte com a adição de nós fictı́cios

Nf e que elimina regiões de interseção. Assim, um novo grafo G′ = (N ′, E′), onde N ′ = N∪Nf e

E′ = {(p, q)k : p, q ∈ N ′, k ∈ K, p 6= q}, é criado e utilizado como grafo de entrada do problema.

A cada aresta (p, q)k desse novo grafo está associada um custo não negativo cpq, que representa a

distância entre esses nós.

Figura 1: Nova representação do problema após preprocessamento

Para interligar os grafos G e G′, sendo possı́vel criar uma correspondência entre eles,

dois conjuntos são definidos Ai = {(p, q) ∈ E′ : (p, q) pode atender o nó i} e Hij = {(p, q) ∈
E′ : (p, q) ⊆ (i, j), (i, j) ∈ E}. O primeiro conjunto é formado por todas as arestas (p, q) ∈ E′

que conseguem atender a um dado nó i ∈ N . O segundo conjunto é formado por todas as arestas

(p, q)k ∈ E′ que correspondem a aresta (i, j) ∈ E, ou seja, todas as arestas (p, q) que estão contidas

na aresta (i, j) ∈ E.

A partir desses dados de entrada é possı́vel ainda gerar as seguintes definições: tempo ne-

cessário para percorrer a aresta (p, q)k ∈ E′, utilizando a velocidade v, representado pela Equação

(1) e também a quantidade máxima de dados que pode ser coletada na aresta (p, q) ∈ E′ utilizando

a velocidade v, representada pela Equação (2).

tkpq =
cpq

v
∀(p, q) ∈ E′,∀vk ∈ K (1)

dkpq = tkpq txi ∀i ∈ N,∀(p, q) ∈ Ai,∀vk ∈ K (2)

Após a definição da variante do Problema de Sequênciamento de Mulas de Dados em

redes ad hoc esparsas que será tratada inicialmente, foi proposto um modelo matemático que repre-

sentasse o problema de forma unificada. Isso pois na maioria dos trabalhos cada etapa, roteamento,

definição de velocidade e sequenciamento do serviço, é feita de modo que uma etapa só é iniciada

após a anterior ser finalizada. Essa abordagem não é vantajosa pois a decisão de uma etapa pode

influenciar em uma etapa anterior. O modelo recebe os seguintes dados de entrada:

• G(N,E): grafo completo com |N | nós e |E| arestas, onde N representa os sensores e E os

caminhos entre esses sensores

• G′(N ′, E′): grafo após a redefinição da solução (pre-processamento)

• N : sensores (nós) da rede, incluindo a Estação Base
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• N ′: conjunto de nós da rede após a fase de pre-processamento, incluindo a Estação Base

• E′: conjunto de arestas após o pre-processamento, formado pela união de dois conjuntos de

arestas, W ∪ U

• si: quantidade de dados que deve ser coletada de um sensor i ∈ N

• ratei: taxa de transmissão de dados do sensor i ∈ N

• Ai = {(p, q) ∈ E′ : dados do sensor i podem ser coletados na aresta (p, q)}

• PNpq = {i ∈ N : a aresta (p, q) ∈W pode servir o sensor i ∈ N}

• Te: tempo que a Mula de Dados pode ficar na aresta e ∈ E′

As variáveis do modelo matemático são apresentadas abaixo:

xe =

{

1, Se a aresta e ∈ E′ pertence à solução

0, Caso contrário

zpq =

{

Variáveis de fluxo relacionadas à cada aresta

(p, q) ∈ E′, zpq ∈ Z
+

yp =

{

1, Caso o nó p ∈ N ′ está sendo utilizado na solução corrente

0, Caso contrário

H i
e = tempo em que a Mula de Dados fica na aresta e ∈W coletando dados do sensor i ∈ N

min
∑

e∈E′

∑

i∈PNe

H i
e (3)

∑

p∈N ′

xpl +
∑

q∈N ′

xlq =2yl ∀l ∈ N ′ (4)

∑

q∈N ′

z0q =1 (5)

∑

q∈N ′

zlq =
∑

p∈N ′

zpl + yl ∀l ∈ N ′ \ {0} (6)

∑

p∈N ′

zp0 =
∑

p∈N ′

yp + 1 (7)

xpq ≤
zpq

2
∀(p, q) ∈ E′ | p 6= 0 (8)

xpq ≥
zpq

|N ′|+ 1
∀(p, q) ∈ E′ (9)

x0q =z0q ∀q ∈ E′ (10)
∑

i∈PNe

H i
e =Texe ∀e ∈ E′ (11)

∑

e∈Ai

rateiH
i
e ≥si ∀i ∈ N (12)

xe ∈{0, 1} ∀e ∈ E′ (13)

yp ∈{0, 1} ∀p ∈ N ′ (14)

ze ≥0 ∀e ∈ E′, zpq ∈ Z
+ (15)

H i
e ≥0 ∀e ∈ E′, i ∈ N,H i

e ∈ R
+ (16)
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A função objetivo (3) minimiza o tempo gasto pela Mula de Dados coletando a demanda

total de todos os sensores i ∈ N . As restrições (4) garante que caso um nó p ∈ N ′ seja utilizado na

solução, somente um aresta deve entrar e uma aresta deve sair desse nó. O conjunto de restrições (5

- 7) representam as restrições de fluxo que definem o caminho e eliminam a formação de sub-ciclos.

As restrições (8 - 10) fazem a conexão das variáveis de fluxo zpq com as variáveis que representam

a solução xpq. Restrições (11) definem o intervalo de tempo em que a Mula de Dados pode ficar

em cada aresta e ∈ E′. O atendimento de demanda é garantido pelas restrições (12), e, por fim, as

restrições (13 - 16) garantem a integralidade e não-negatividade das variáveis.

5. Metodologia Heurı́stica

5.1. Representação de uma solução

Um vetor foi escolhido como representação de solução para o DMSP nos métodos heurı́sticos.

Nesse vetor, os valores 0 representam o inı́cio e o fim da rota da Mula de Dados. Quando um nó

não está presente na solução, ele é adicionado ao final do vetor, após o último 0 (zero). A solução

exemplo s = [0, 4, 2, 3, 0, 1] representa a rota feita pela Mula de Dados. Nessa rota, a mula sai da

Estação Base (0), se dirige para o nó 4 utilizando a aresta (0,4), em seguida para o nó 2, utilizando

a aresta (4,2), e assim sucessivamente até que ela retorne para a Estação Base (0). O nó 1, por se

encontrar após o último 0, não faz parte da rota representada por essa solução. Uma representação

gráfica dessa solução pode ser vista na Figura 2.

Figura 2: Representação gráfica da solução s

5.2. Método Construtivo

O método de construção da solução inicial é baseado no algoritmo de Inserção Mais Ba-

rata (Nearest Insertion [Rosenkrantz et al., 1974]) proposto para o Problema do Caixeiro Viajante.

A adaptação foi feita com a alteração do critério de escolha, de menor distância para uma proporção

dada pelo atendimento
distancia

de uma aresta. Assim, a inserção irá priorizar a inserção de nós que possuem

uma maior contribuição com o atendimento de demanda e uma menor contribuição com a distância

que a Mula de Dados irá percorrer.

O pseudo-código do método proposto, denominado IMB, é apresentado abaixo:
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Algoritmo 1: Heurı́stica Construtiva baseada na Inserção Mais Barata

Entrada: Conjuntos N,E

1 L← N ;

2 s← solução composta somente pela Estação Base (0);

3 Demn ← vetor de demandas atendidas inicializado com valores zero;

4 Selecione aleatoriamente um nó i ∈ L e adicione na solução corrente;

5 Calcule todos os atendimentos possı́veis de serem realizados nas arestas (0, i) e (i, 0);
6 L← L \ {i};
7 enquanto Todas as demandas não forem atendidas faça

8 para cada i ∈ L faça

9 Calcule a capacidade de atendimento para cada posição de inserção na solução

atual;

10 capMaxi ← armazena a maior capacidade de atendimento do nó i ∈ N ;

11 posAddi ← armazena a posição de inserção que gerou a maior capacidade de

atendimento;

12 fim

13 Selecione dentre todas as capMaxi, o i que possui a maior capacidade de atendimento;

14 Adiciona o nó i na solução corrente s na posição posAddi;

15 Atualizar as demandas atendidas após essa nova inserção;

16 L← L \ {i};

17 fim

18 retorna s

5.3. RVND

Como busca local, foi utilizada a heurı́stica VND (Variable Neighborhood Descent Han-

sen e Mladenovic [2001]) com ordem aleatória de exploração de vizinhanças (RVND, Subramanian

[2012]). Foram desenvolvidas 3 estruturas de vizinhança: Swap: troca entre dois sensores da rota,

incluindo os sensores que eventualmente não estão na rota; Shift: realocação de um sensor para ou-

tro ponto da rota, incluindo ou excluindo esse sensor da rota; e Swap(2,1): troca entre dois sensores

consecutivos e um outro sensor pertencente à solução, também considera trocas entre sensores que

estão e não estão presentes na rota.

5.4. GRASP

Uma heurı́stica baseada na metaheurı́stica GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search

Procedure ), denominada GRVND, foi desenvolvida visando realizar uma comparação com os re-

sultados do método exato. A heurı́stica é uma combinação do método construtivo IMB e da busca

local RVND executados IterMaxSemMelhoras iterações sem melhora na função objetivo. O

pseudo-código da heurı́stica é apresentado abaixo:

Algoritmo 2: Heurı́stica GRVND

Entrada: IterMaxSemMelhora, f()
1 iterSemMelhora← 0;

2 s∗ ← ∅;
3 enquanto iterSemMelhora < IterMaxSemMelhora faça

4 s← IMB();
5 s′ ← RV ND(s);
6 se f(s′) < f(s∗) então

7 s∗ ← s′;

8 iterSemMelhora← 0;

9 senão

10 iterSemMelhora← iterSemMelhora+ 1;

11 fim

12 fim

13 retorna s∗
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6. Resultados computacionais e análises

Para a validação dos métodos propostos nesse trabalho, um novo conjunto de instâncias

foi criado, possuindo entre 6 e 21 sensores. Nessas instâncias, as coordenadas dos sensores fo-

ram definidas randomicamente dentro de um grid [0, 300] × [0, 300]. A Estação Base foi posicio-

nada em três configurações distintas para cada instância: Central, no centro do grid (150, 150);
Eccentric, no canto do grid (0, 0); e Random, em um ponto randômico do grid. Os demais sen-

sores foram posicionados de forma randômica. O raio de atuação ri, a taxa de taxa de transmissão

ratei e as demandas de atendimento si foram selecionadas aleatoriamente utilizando os intervalos

[1, 50], [1, 10] e [1, 20], respectivamente. A velocidade que a Mula de Dados pode assumir para

cada instância foi definida de forma que o valor definido garanta que caso a Mula de Dados utilize

somente uma aresta de atendimento para um determinado nó, essa aresta seja capaz de fornecer

tempo suficiente para que a Mula de Dados atenda completamente a demanda daquele sensor. As-

sim, foram criadas instâncias com 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 nós, e para cada conjunto nó × posição da

Estação Base, foram geradas 50 instâncias. Para as instâncias com 21 nós, foram geradas somente

instâncias com a Estação Base na configuração Central, totalizando 1100 instâncias utilizadas

para o teste.

Os testes foram executados em um computador com processador Intel Core i5-450M

2.40GHz com 4GB de memória RAM e sistema operacional Linux Mint 15. Para a execução do

método exato, foi utilizado o solver matemático CPlex versão 12.5.1.0 na sua configuração padrão,

isto é, não foram desativadas nenhumas das suas funções de pré-processamento e heurı́sticas que

auxiliam na resolução do modelo. Assim, o método exato foi executado para todas as instâncias

com um tempo limite de 1 hora (3600 segundos).

O método GRVND foi executado 10 vezes para cada umas das instâncias do conjunto

proposto e foi definido, após testes empı́ricos, que serão realizadas no máximo 150 iterações sem

melhora. Visando a comparação entre o método exato e o GRVND, 3 métricas foram utilizadas

3: GAP, EQUAL e IMP. O GAP mensura a distância da solução encontrada pelo RGNVS com a

solução encontrada pelo método matemático, e sua fórmula é apresentada na Equação (17), onde

fRV ND representa o valor da função objetivo da solução encontrada pelo GRVND e fExato repre-

senta a solução encontrada pelo modelo matemático.

GAP =
(fGRV ND − fExato)

fExato

(17)

A métrica EQUAL contabiliza o número de instâncias em que o GRVNS encontrou a

mesma solução reportada pelo método exato, enquanto a métrica IMP contabiliza o número de

instâncias em que o GRVNS encontrou uma solução melhor que a reportada pelo método ma-

temático. Casos onde o GRVND encontra soluções melhores que o método matemático podem

ocorrer quando, dentro do tempo limite de 1 hora (3600 segundos), o método exato não consegue

encontrar a solução ótima do problema.

A Tabela 1 apresenta os resultados comparados com os resultados do modelo matemático

executado com tempo limite de 1 hora. Onde o tempo limite do método matemático foi atingido,

a solução encontrada pelo modelo até a interrupção foi utilizada. Nessa tabela, a primeira e se-

gunda coluna representam o número de nós da instância e a posição em que a Estação Base se

encontra, respectivamente. As colunas MIN e AVG representam a média do GAP para as melhores

soluções e para as soluções médias encontradas pelo GRVNS, respectivamente. As colunas T(s)

repostam o tempo médio para encontrar as soluções do GRVNS. As últimas 4 colunas representam

uma contagem de quantas soluções idênticas ao exato foram encontradas e quantas soluções foram

melhoradas em relação ao exato, tanto em relação às melhores soluções encontradas (MIN), quanto

à média das soluções (AVG).
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Tabela 1: Comparação entre o método GRASP + RVND com os resultados encontrados do exato

# Sensores Estação Base
AVG GAP

Best Known

MIN AVG

MIN T(s) AVG T(s) EQUAL IMP EQUAL IMP

central 0,13% 0,085 0,22% 0,092 48 0 47 0

6 eccentric 0,00% 0,081 0,03% 0,092 50 0 49 0

random 0,23% 0,081 0,27% 0,088 49 0 48 0

central 0,01% 0,152 0,26% 0,173 50 0 47 0

7 eccentric 0,00% 0,158 0,25% 0,173 49 0 47 0

random 0,00% 0,162 0,05% 0,181 50 0 49 0

central 0,00% 0,269 0,19% 0,306 50 0 45 0

8 eccentric 0,00% 0,278 0,38% 0,324 50 0 45 0

random 0,02% 0,281 0,40% 0,324 49 0 46 0

central 0,02% 0,413 0,42% 0,486 49 0 40 0

9 eccentric 0,21% 0,409 0,36% 0,480 48 0 42 0

random 0,01% 0,415 0,15% 0,489 50 0 48 0

central 0,05% 0,697 0,16% 0,799 49 0 44 0

10 eccentric 0,00% 0,683 0,22% 0,804 50 0 46 0

random 0,02% 0,739 0,13% 0,833 49 0 46 0

central 0,14% 1,068 0,43% 1,276 47 0 39 0

11 eccentric 0,00% 1,007 0,31% 1,284 50 0 41 0

random 0,03% 1,071 0,12% 1,266 49 0 47 0

central 0,07% 6,063 0,24% 7,033 47 0 44 0

16 eccentric 0,02% 6,208 0,11% 7,119 48 0 45 0

random 0,04% 6,060 0,09% 7,050 49 0 46 0

21 central -1,50% 22,424 -1,40% 25,822 31 18 27 18

Média -0,22 0,15

Ao observarmos os GAP’s obtidos pelas melhores soluções do GVNS, nota-se que, para

todas as instâncias testadas, os GAP’s não foram superiores à 0,23%, em média. Sendo que somente

em 4 casos, esse valor médio ultrapassou 0,1% em relação aos valores reportados pelo método

exato. Além disso, para as instâncias com 21 nós, observa-se que o GVNS consegue melhorar os

resultados do métodos exato, obtendo um GAP de 1,50% de melhora, em média. Ao analisarmos

todas as instâncias, para os melhores resultados do GVNS, obtemos uma média total dos GAP’s

de -0,22%, mostrando assim uma melhora média em relação ao exato. Os casos onde há melhora

do resultado em relação ao método exato ocorrem quando, dentro do tempo limite de 1 hora, o

método exato não consegue provar que a solução é otima, reportando assim a melhor solução viável

encontrada nesse tempo.

Em relação às soluções médias do GVNS, observa-se um resultado muito próximo aos

resultados obtidos pelas melhores soluções, com um GAP máximo de 0,43%, e uma média total de

0,15%, demonstrando assim a robustez do método GVNS.

Observando as colunas EQUAL e IMP, observamos também que o GVNS somente não

encontra a solução reportada pelo método exato em 21 das 1100 instâncias, ao analisarmos as

melhores soluções do GNVS, e em 104 para as soluções médias do GVNS. Além disso, observamos

que para as instâncias com 21 nós, foram melhorados os resultados de 18 instâncias, tanto nas

melhores soluções do GRVND, quando na solução média.

7. Conclusões

Esse trabalho apresenta uma formulação matemática e um método heurı́stico para o Pro-

blema de Sequenciamento de Mulas de Dados. O método heurı́stico proposto, denominado GRVND,

combina a metaheurı́stica GRASP e o método Variable Neighborhood Descent de forma randômica

utilizando três estruturas de vizinhança: Swap, Shift e Swap21. Além disso, um conjunto de 1100

instâncias foram criadas visando mensurar a qualidade dos métodos desenvolvidos.

O método exato e o GRVND foram aplicados sobre o conjunto de instâncias desenvolvidas

e seus resultados comparados. Os experimentos computacionais mostra que o algoritmo GRVND é
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robusto, visto que possui baixos GAP’s se comparados às soluções reportadas pelo método exatos,

chegando à melhorar algumas das soluções onde o método exato não é capaz de provar a otimalidade

da solução. O GRVND é capaz de obter um GAP médio de −0, 22% para as melhores soluções,

e de 1,50% para as soluções médias. Observamos também a qualidade e robustez do GRVND ao

analisarmos a quantidade de soluções em que o GRVND consegue encontrar a solução ótima (1079

da 1100 instâncias testadas), e também a quantidade de soluções que melhoram o método exato

(18), para as instâncias com 21 nós.

Devido à tabela acima apresentar os dados resumidos das 1100 instâncias, não foram

reportados os GAP’s relativos à relaxação linear do modelo exato. Porém, observa-se que todas

as instâncias apresentam uma caracterı́stica comum: a relaxação linear do problema é muito ruim.

Devido à esse fato, a o solver matemático já começa à encontrar dificuldades para provar os ótimos

à partir de instâncias com 16 nós. Observa-se ainda que esse número de nós é muito baixo se

comparado ao número de nós empregados em aplicações reais (Bri et al. [2009]), o que mostra

a importância do método heurı́stico desenvolvido, que consegue encontrar boas soluções em um

tempo computacional baixo.

Como trabalhos futuros, propõem-se testar os métodos em instâncias maiores, buscando

encontrar o limiar onde o método exato não consegue mais encontrar soluções para o problema,

dentro do limite de 1 hora, e verificar como o GRVND se comporta para essas instâncias. Além

disso, a utilização das soluções do GRVND podem ser utilizadas como novos limitantes para o

método exato, buscando assim reduzir o seu tempo computacional e conseguir provas novos ótimos.
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