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Resumo 

 

Patrulhar é o ato de andar ou viajar por uma área, em intervalos regulares, para 

protegê-la ou supervisioná-la. Informalmente, uma boa estratégia de patrulhamento é 

aquela que minimiza o tempo gasto entre duas visitas à mesma localização. Além de sua 

aplicação prática, o Problema da Patrulha Multiagentes (PMA) é um problema didático, 

pois compreende desde problemas computacionais simples, como a determinação do 

menor caminho entre dois pontos em um território até problemas mais complexos 

inerentes ao estudo de Sistemas Multiagentes (SMA). Para o estudo de SMAs, o PMA 

mostra-se rico, pois envolve várias características relevantes de um SMA como 

coordenação, comunicação, organização, negociação, conceitos de sociedades de 

agentes, entre outros. 

Em 2002, um trabalho pioneiro, realizado pelo grupo de Inteligência Artificial 

do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, propôs as primeiras 

arquiteturas para o PMA e as avaliou empiricamente. Trabalhos posteriores propuseram 

soluções mais sofisticadas, como a utilização de negociação e aprendizagem, 

elaborando e avaliando uma maior quantidade de arquiteturas. Apesar dos trabalhos 

empíricos realizados, uma abordagem teórica do PMA se fazia necessária para a 

evolução na pesquisa do problema. Em cooperação com a Universidade Paris 6 na 

França, um primeiro estudo teórico do PMA foi proposto por Yann Chavaleyre e este 

motivou os resultados apresentados no nosso trabalho.  

Nosso objetivo na presente dissertação é desenvolver estratégias de 

patrulhamento e formalizar o PMA como problema de otimização. Mencionamos os 

trabalhos relacionados ao PMA existentes na literatura, adicionando inclusive os 

estudos mais recentes envolvendo estratégias de partições em grafos. Formalizamos o 

PMA como um problema de otimização NP (NP-Optimization Problem - NPO) bem 

como também exibimos uma prova de sua intratabilidade. Elaboramos e 

implementamos estratégias de patrulhamento a partir de algoritmos de aproximação e 

outras heurísticas para geração de partições conexas em grafo. Para o particionamento 

dos territórios, utilizamos soluções para o Problema do k-Centros Capacitado e o 

Problema das Partições Conexas Balanceadas. Implementamos também o algoritmo de 

aproximação desenvolvido por Chavaleyre com base na geração de partições a partir da 
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árvore geradora de peso mínimo dos grafos a serem patrulhados. Realizamos vários 

experimentos no Simpatrol, simulador para sistemas multiagentes em tempo real, 

desenvolvido neste projeto de mestrado em um trabalho conjunto com o aluno Daniel 

Moreira. Também efetuamos análises comparativas dos resultados obtidos. 

 

Palavras-chave: Problema da patrulha, sistemas multiagentes, partições em grafos, k-

centros capacitado, partições conexas balanceadas, otimização combinatória, algoritmos 

de aproximação, simulações.  
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Abstract 

 

Patrolling is the act of walking or travelling trough an area, at regular intervals, 

in order to protect it or to supervise it. Informally, a good patrolling strategy is one that 

minimizes the time gap between two visits of an agent to the same location. Besides its 

practical applications, the Multiagent Patrolling Problem is a didactical problem, since it 

comprehends simple computational problems, like computing the shortest path  and also 

complex ones, fundamental multiagent systems problems. In the particular case of 

 multiagent systems, the patrolling problem is indeed a rich problem because it deals 

directly with issues such as coordination, communication, and negotiation. 

In 2002, a pioneer work, developed by the Artificial Intelligence group of The 

Informatics Center of the Federal University of Pernambuco, proposed the first 

multiagent approaches and also evaluated them empirically. From that point on, they 

have also proposed more elaborate solutions (e.g. using negotiation and and 

reinforcement learning concepts), developing and evaluating a large number of 

approaches. However, despite empirical work, this research still lacked a theoretical 

approach to the patrolling task. In cooperation with the University of Paris 6, in France, 

a first theoretical study was carried out by Yann Chevaleyre. This work  also motivated 

the results presented in this dissertation. 

Our objective in the present dissertation is to develop partition based strategies 

and formalize the multiagent problem as an optimization NPO problem. We also show a 

proof of its intractability. We develop and implement patrolling strategies based on 

approximation algorithms and other heuristics in order to generate balanced connected 

partitions in graphs. We also implement an approximation algorithm, developed by 

Chevaleyre, based on the generation of partitions based in the minimum spanning tree 

the graphs being patrolled. We develop several experiments in the Simpatrol simulator, 

a simulator that works with real time simulation. We obtained comparative results. 

Keywords:  Patrolling problem, multiagent systems, graph partitions, capacitated k-
center, balanced connected partitions, combinatorial optimizations, approximation 
algorithms, simulation. 
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Capítulo 1 
 

Introdução 
 

Informalmente, a tarefa de patrulha consiste em percorrer um determinado 

território, continuamente a intervalos regulares, com o intuito de protegê-lo ou 

supervisioná-lo, identificando situações especificas. A tarefa de patrulhamento é 

naturalmente multiagentes e aplicável em vários cenários [5]. 

A necessidade de realizar-se um estudo profundo e sistemático do Problema da 

Patrulha Multiagente, doravante chamada apenas de PMA, surgiu durante o 

desenvolvimento do jogo Canyon em 2000 [9].  O estudo pioneiro, realizado por 

Machado [4], desenvolveu os primeiros agentes e arquiteturas para resolução deste 

problema. Este trabalho inicial também propôs critérios de avaliação para comparar 

diferentes abordagens. No mesmo trabalho também foi proposta a criação de um 

simulador de patrulha, onde as soluções apresentadas poderiam ser testadas e 

mensuradas. Em trabalhos posteriores, soluções mais sofisticadas, como técnicas de 

negociação e aprendizagem por reforço em sistemas multiagentes, foram propostas e 

avaliadas [6], [7], [8]. 

Boa parte dos trabalhos iniciais identificou algumas aplicações práticas para o 

PMA. Aplicações como supervisão ou detecção de falhas ou situações específicas em 

uma rede de computadores, detecção de mudanças ou inserção páginas que precisem ser 

indexadas por um motor de busca, detecção de objetos ou pessoas em situações 

perigosas e que possam ser resgatados por robôs e até busca de boas ofertas em sites de 

leilão, podem ser alvo das soluções propostas ao PMA. 
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Além das possíveis aplicações práticas, o PMA também se apresenta como um 

problema rico do ponto de vista didático. Este abrange desde problemas computacionais 

simples, como a determinação do menor caminho entre dois pontos de um território, até 

problemas mais complexos inerentes ao estudo de Sistemas Multiagentes (SMA), como 

é o caso dos problemas de coordenação, comunicação, organização e negociação, entre 

outros. 

Apesar da quantidade de trabalhos realizados, apenas um único estudo teórico do 

PMA foi proposto [2], [18]. Nele, foi apresentado um estudo inicial do PMA como 

problema de otimização combinatorial. Também relacionou o PMA com o bem 

conhecido Problema do Caixeiro Viajante (Traveling Salesman Problem - TSP) através 

da proposta de uma estratégia cíclica de patrulhamento baseada na solução do TSP. 

Entretanto, tal estratégia mostrou-se ineficiente para os cenários que utilizavam grandes 

corredores, isto é, cenários que exibiam localizações isoladas e com caminhos de acesso 

longos. Esta dificuldade encontrada em tais territórios motivou a criação de estratégias 

mais eficientes. 

A utilização de estratégias de estratégias baseadas em partições e variantes, com 

o intuito de melhorar o desempenho da patrulha para os cenários onde a estratégia 

cíclica mostrou-se pouco eficiente [2]. Também é deixada como uma questão em aberto 

o uso de partições conexas balanceadas para um melhor patrulhamento de um território.  

Um algoritmo 15-aproximado foi proposto para o PMA [18]. No mesmo 

trabalho foi realizado um estudo sobre a aproximabilidade do Problema da Patrulha 

Multiagentes. Relacionada a isto, o autor menciona a dificuldade em gerar partições de 

grafos de forma equilibrada e termina por propor uma estratégia simples de geração de 

partições, o que implica na necessidade de um estudo de estratégias de particionamento 

que produzam partições equilibradas de forma eficiente. 
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1.1 Resultados 

Nesta dissertação, analisamos estratégias para o PMA baseadas em partições de 

territórios e investigamos a relação destas partições com o desempenho dos agentes 

patrulheiros. Abordamos tanto aspectos teóricos quanto empíricos do PMA.  

Definimos uma formalização do PMA como um problema de otimização NPO, o 

MIN PATRULHA r-AGENTES, e apresentamos uma prova da sua intratabilidade 

utilizando o problema Graphical-TSP. 

Apresentamos estratégias de patrulhamento multiagente baseadas em partições 

mistas. Com este objetivo, estudamos dois problemas relacionados à geração de 

partições em grafos: o Problema k-Center capacitado [3] e o Problema das Partições 

Conexas Balanceadas [21], [22]. Estas estratégias foram utilizadas na primeira etapa da 

partição mista sobre grafo a ser patrulhado. Os subgrafos resultantes são então 

distribuídos aos agentes patrulheiros, os quais, utilizando o algoritmo de Christofides 

[12], criam uma tour e realizam a tarefa de patrulhamento sobre esta tour. As estratégias 

foram testadas, mensuradas e comparadas entre si. Os testes das estratégias utilizaram 

vários cenários de patrulhamento. Estes cenários  integram um conjunto de fatores como 

o tipo de simulação, os parâmetros de configuração de simulação passados ao 

Simpatrol, a configuração da máquina onde as simulações foram executadas, a duração 

das simulações e os territórios a serem patrulhados. Neste trabalho, os territórios são 

modelados como grafos e na geração de instâncias para testes, variamos o número de 

vértices e densidade dos mesmo. As instâncias foram originadas com o software 

Concorde [28]. 

Os experimentos foram realizados utilizando o simulador Simpatrol [13]. As 

simulações foram realizadas em tempo real e também por ciclos. Os nossos resultados 

comparam ociosidades máximas, ociosidades médias e razões de aproximação. 
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1.2 Estrutura da dissertação 

No Capítulo 2, apresentamos os conceitos básicos para o entendimento das 

técnicas apresentadas nesta dissertação. Descrevemos os trabalhos já realizados sobre o 

PMA no Capítulo 3.  

O PMA como problema de otimização é mostrado no Capítulo 4. Neste capítulo 

formulamos primeiramente a versão de otimização para um único agente. Em seguida 

estendemos para o caso multiagente. Ainda no Capítulo 4 mostramos nossa proposta de 

estratégias mistas. Nele detalhamos os problemas escolhidos para a geração de partições 

e propomos três arquiteturas multiagente para o PMA.  

No Capítulo 5 mostramos as configurações e resultados dos experimentos. Neste 

capítulo também discutimos os resultados dos experimentos e a comparação entre 

arquiteturas. As considerações finais são apresentadas no Capítulo 6. Nele mostramos as 

dificuldades encontradas, as contribuições e também os possíveis trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

2 Preliminares 
Este capítulo tem como principal objetivo fornecer os conceitos preliminares 

mínimos necessários ao entendimento dos principais tópicos abordados ao longo deste 

trabalho. Apresentamos alguns conceitos sobre grafos, complexidade computacional, 

problemas de otimização, algoritmos de aproximação. Também abordamos o Problema 

do Caixeiro Viajante, visto que nas estratégias de partições mistas, a segunda etapa de 

processamento utiliza soluções para o TSP.  Nas últimas seções mostramos conceitos 

relacionados agentes e sistemas multiagentes. 

2.1 Grafos 

Certas aplicações computacionais necessitam representar entidades do mundo 

real de uma forma abstrata e de fácil manipulação. Entidades como mapas e territórios, 

redes de computadores, fluxos de casos de uso, entre outros. Uma forma de representar 

de maneira abstrata tais entidades é através do uso de grafos. 

Um grafo, representado pelo relacionamento G(V,E), é formado por um 

conjunto de vértices, ou nós, V e por um conjunto de pares não ordenados E (VxV) 

chamados arestas. A Figura 2.1 mostra um exemplo de grafo. O conjunto de vértices de 

G é denotado por V(G) e o conjunto de arestas por E(G). 
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Figura 2.1 - Exemplo de grafo. 

Dizemos que a aresta α = {u,v} incide nos vértices u e v, logo, u e v são ditos 

vértices adjacentes. Um grau de um vértice v é igual ao número de arestas que nele 

incidem. 

Um grafo H é dito subgrafo de um grafo G se )()( GVHV ⊆  e )()( GEHE ⊆ . 

Assim, é dito que H está contido em G, ou que G contém H. Caso H esteja contido em 

G e )()( GVHV =  então H é um subgrafo gerador de G. A Figura 2.2 mostra um grafo à 

direita e quatro subgrafos à esquerda. O subgrafo superior à direita é um subgrafo 

gerador do grafo à direita. 

 

Figura 2.2 - Um grafo (Esq.) e quatro subgrafos (Dir.). 

Grafos podem conter pesos associados às arestas e vértices. Geralmente um 

peso w de é dado por uma função REw →:  ou RVw →: . 
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Um caminho em um grafo G é uma seqüência de vértices distintos P = (v0,...,vk) 

tal que Gvv ii ∈+1  para todo i, 0 ≤ i ≤ k. Neste caso dizemos que V(P) = {v0,...,vk} e 

}1,...,0|{)( 1 −== + kivvPE ii . O comprimento do caminho P é o número de arestas em 

E(P). Dizemos que P vai do vértice v0 ao vértice vk, ou que P é um caminho entre v0 e 

vk.  

Caminhos fechados são caminhos que começam e terminam no mesmo vértice. 

No grafo da Figura 2.2, o caminho {c, d, e, k, f, c} é um caminho fechado simples em G. 

Um ciclo é um caminho fechado que não possui repetição de vértices. Assim, o caminho 

fechado {c, d, e, k, f, c} também é um ciclo.  

Grafos acíclicos são grafos que não possuem ciclos e grafos completos são 

grafos onde dados quaisquer dois vértices os mesmos são adjacentes. Um grafo 

completo com n vértices é denotado por Kn. O número total de arestas de um grafo 

completo é dado pela Equação 1. 

2

)1( −×
=

VV
En  

Equação 1 – Número total de arestas em um grafo completo. 

Grafos métricos são aqueles cujas arestas respeitam a desigualdade triangular, 

que estabelece que dados três nós u, w e v conectados por arestas, temos c(u, v) ≤ c(u, 

w) + c(w, v), ou seja, o menor caminho entre u e v é a aresta entre eles.  

A densidade de um grafo é a relação entre a quantidade de vértices e o número 

de arestas que ligam estes vértices. O cálculo da densidade de um grafo é realizado com 

relação ao número de arestas presentes em um grafo completo com o mesmo número de 

vértices. Desta forma, o percentual da densidade de um grafo com relação a sua versão 

completa é dado pela Equação 2. 

%
100

nE

E
densidade

×
=  

Equação 2 – Percentual da densidade de um grafo. 

Desta forma, podemos, por exemplo, dizer que a densidade de um grafo é A 

10% enquanto que a de um grafo B é 75%. Grafos que apresentam densidade baixa são 
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chamados de grafos esparsos, enquanto que grafos que apresentam densidades altas são 

denominados grafos densos. Assim, o grafo A é considerado um grafo esparso por sua 

vez, o grafo B é considerado denso. 

A densidade de um grafo pode influir diretamente no desempenho de técnicas 

que envolvam algum tipo de processamento de grafos. Por exemplo, certos algoritmos 

apresentam melhor desempenho para grafos densos enquanto que para grafos esparsos 

apresentam desempenho inferior, ou até mesmo não são capazes de encontrar soluções.  

Um grafo pode ser representado de diversas formas. As duas principais são 

através de listas de adjacências e matrizes de adjacências As listas de adjacências 

consistem em uma coleção Adj composta de |V| listas, uma para cada vértice em V. Para 

cada vértice u de V, a lista Adj[u] contém todos os vértices v tal que existe uma aresta 

(u, v) no grafo em questão. Ou seja, Adj[u] contém todos os vértices adjacentes a u. 

Uma matriz de adjacências de um grafo G = (V, E) consiste em uma matriz 

|V|x|V| tal que aij é 1 caso a aresta (i, j) exista em E, caso contrário aij será 0. Assim, o 

tamanho da matriz independe do número de arestas no grafo. 

A representação através de listas é mais eficiente para a representação de grafos 

devido à sua estrutura compacta.  

Um grafo conexo é aquele onde existe um caminho entre quaisquer dois de seus 

vértices. Uma árvore é um grafo conexo e acíclico. Os vértices de grau 1 em uma 

árvore são chamados de folhas. Uma floresta é um conjunto de árvores.  

Uma árvore geradora de um grafo G é qualquer subárvore de G que contenha 

todos os vértices de G. O peso de uma árvore geradora é a soma dos pesos das arestas 

desta árvore. Uma árvore geradora de peso mínimo é uma árvore geradora de G que 

possui peso mínimo dentre todas as árvores geradoras de G. 

Na próxima seção, apresentaremos alguns conceitos de complexidade 

computacional. 
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2.2 Complexidade computacional 

 

Um problema de decisão possui apenas duas respostas possíveis: sim ou não. 

Mais formalmente, um problema de decisão П consiste simplesmente de um conjunto 

DП de instâncias e um subconjunto YП ≤ DП  de instâncias sim. Garey and Johnson [11] 

apresentam uma forma padrão de especificação de problemas de decisão. A descrição 

consiste em duas partes, a primeira parte especifica uma instância genérica do problema 

em termos dos vários componentes do problema, tais como grafos, conjuntos, funções, 

entre outros. E a segunda parte estabelece uma pergunta com resposta sim ou não em 

termos da instância genérica. Abaixo mostramos um problema bem conhecido da teoria 

dos grafos para exemplificar esta notação. 

CAIXEIRO VIAJANTE 

INSTÂNCIA: Um conjunto finito C = {c1, c2, ..., cm} de cidades, uma distância d(ci,cj) inteira 

para cada par de cidades Ccc ji ∈,  e um limite B inteiro. 

PERGUNTA: Existe um caminho passando por todas as cidades em C cujo comprimento total 

não seja maior que B, ou seja, uma seqüência <cπ(1), cπ(2), ..., cπ(m)> de C tal que 

Bccdccd m

m

i
ii ≤+








∑

−

=
+ ),(),( )1()(

1

1
)1()( ππππ   ? 

No que segue, descrevemos brevemente as classes de problemas P e NP em 

termos de problemas de decisão. Também mostramos o conceito de NP-completude e 

algumas de suas implicações. 

A classe de problemas P corresponde aos problemas que podem ser resolvidos 

em tempo polinomial por um algoritmo determinístico. Já a classe de problemas NP 

corresponde aos problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial por um 

algoritmo não-determinístico.  

Há também os problemas NP-difíceis. Um problema é NP-difícil se todos os 

problemas da classe NP puderem ser reduzidos a ele. Os problemas NP-completos são 

aqueles que pertencem a classes de problemas NP e NP-difícil e são chamados 

intratáveis. A Figura 2.3 mostra o diagrama de Euler com a relação entre as classes P, 

NP, NP-difícil e NP-completo. 
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Figura 2.3 – Diagrama de Euler para os conjuntos de problemas P, NP, NP-Completo e NP-
Difícil.. 

 

A teoria da NP-completude propõe-se ao estudo e classificação de problemas 

computacionais considerados intratáveis ou sem resolução eficiente conhecida até o 

momento.  

2.3  Problemas de otimização 

 

Os conceitos apresentados nesta seção tiveram como base problemas de decisão. 

Entretanto os mesmos conceitos podem ser estendidos para o caso de problemas de 

otimização. As classes P e NP possuem formas de otimização análogas PO e NPO, 

respectivamente. 

Um problema de otimização consiste no problema de se achar a melhor solução 

dentre todas as soluções possíveis. Os problemas de otimização são caracterizados por 

possuírem: 

• Um conjunto de instâncias I 
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• Uma função sol(x) que associa a qualquer instância Ix ∈  com o 

conjunto de soluções possíveis. 

• Uma função de medida m que, dadas uma instância x e uma solução 

possível y, m(x, y) denota uma medida de y, geralmente um valor positivo 

• Uma função objetivo g, mínima (problema de minimização) ou máxima 

(problema de maximização) 

O objetivo é então encontrar para alguma instância e, uma solução ótima, ou 

seja, uma possível solução y com 

)}('|)',({),( xsolyyxmgyxm ∈= . 

Para cada problema de otimização existe uma versão correspondente de decisão 

que pergunta se existe uma solução viável para alguma medida particular m0.  

Desta forma, a versão de otimização do problema do Caixeiro Viajante pode ser 

escrita da seguinte forma: 

MIN CAIXEIRO VIAJANTE 

INSTÂNCIA: Um conjunto finito C = {c1, c2, ..., cm} de cidades, uma distância d(ci,cj) inteira 

para cada par de cidades Ccc ji ∈, . 

SOLUÇÃO: Um ciclo em C, ou seja, uma permutação ]..1[]..1[: mm →π , visitando cada 

cidade ci uma única vez e terminando na primeira cidade visitada. 

MEDIDA: O comprimento do caminho, ou seja, ),(),( )1()(

1

1
)1()( ππππ ccdccd m

m

i
ii +








∑

−

=
+ . 

O objetivo de um problema de otimização é especificado em seu título, no exemplo do 

caixeiro viajante, o objetivo é minimizar o comprimento do caminho entre as cidades.  

É importante ressaltar que se um problema de decisão P é NP-Completo, então sua 

versão de otimização é NP-difícil. 

O Problema da Patrulha Multiagente (PMA), pode ser escrito como problema de 

otimização uma vez que é possível caracterizar suas instâncias, definir sua solução e 

sabe-se qual a medida de desempenho das soluções para o problema. O trato do PMA 

como NPO visa amadurecer o estudo do mesmo, uma vez exista uma ampla gama de 

problemas pertencentes a esta classe já estudados.  
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Na próxima seção, apresentamos uma técnica muito utilizada para lidar com a 

intratabililidade dos problemas de otimização NPO, a saber: algoritmos de aproximação.  

2.4 Algoritmos de Aproximação 

Muitos problemas da ciência da computação de significância prática e/ou teórica 

são considerados intratáveis até o momento, e não podem ser ignorados. Desta forma é 

possível atacar tais problemas de três formas: 

1. Utilizando-se entradas pequenas 

2. Isolando-se casos especiais casos de serem resolvidos em tempo 

polinomial.  

3. Obtendo-se soluções próximas da solução ótima através de algoritmos de 

aproximação. 

 

Um algoritmo de aproximação é um algoritmo polinomial no qual se tem uma 

garantia da qualidade da solução obtida. Esta garantia pode ser expressa através de uma 

medida chamada de razão de aproximação. Essa medida indica qual a pior razão, dentre 

todas as instâncias possíveis, entre o valor da solução devolvida e o valor de uma 

solução ótima para o problema. Desta forma, temos a razão de aproximação dada pela 

próxima equação: 

)(,max n
C

opt

opt

C
ρ≤








, 

Equação 3 – Razão de aproximação. 

onde opt é o valor da solução ótima, C é o valor da solução aproximada e ρ(n) é a razão 

de aproximação com relação a uma entrada de tamanho n. Dizemos que ρ é uma razão 

de aproximação. Um algoritmo que obtém uma razão de aproximação de ρ(n) é dito 

uma ρ(n)-aproximação ou ρ(n)-aproximado. Uma 1-aproximação é um algoritmo exato 

para o problema. A razão de aproximação pode ser constante ou uma função que 

dependa do tamanho da instância do problema. 
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2.5 O Problema do Caixeiro Viajante 

Nas seções anteriores, apresentamos as versões de decisão e otimização do 

clássico problema do Caixeiro Viajante (Traveling Salesman Problem - TSP), visto que 

o TSP está estreitamente relacionado com o PMA. Nesta seção, adicionamos duas 

informações relevantes para o nosso trabalho, a saber:  uma variante do TSP conhecida 

como Graphical-TSP e um algoritmo que é uma 3/2-aproximação para o TSP. 

A formulação original do TSP, estabelece que dado um grafo completo G = (V, 

E) que possui custos c(u, v) não negativos associados a cada aresta (u, v) de E, deve-se 

então encontrar um ciclo hamiltoniano em G com custo mínimo.  

O Graphical-TSP (GTSP),  consiste em encontrar um caminho fechado em um 

grafo G, onde G é grafo arbitrário conexo com pesos nas arestas, de forma que o 

caixeiro visite todas as cidades e minimize o custo total do caminho. O caixeiro utiliza 

apenas arestas de G, mas pode visitar uma cidade ou atravessar uma aresta mais de uma 

vez. 

Esta variante apresenta uma aplicação mais prática do que a formulação original, 

uma vez que existem casos em que não é possível encontrar um ciclo hamiltoniano para 

um dado grafo. 

2.5.1 Algoritmo de Christofides 

O algoritmo de Christofides resolve instâncias do TSP que satisfazem a 

desigualdade triangular e encontra um caminho que é no máximo 3/2 vezes maior que a 

solução ótima do TSP, consistindo assim na melhor aproximação do TSP. A seguir, 

mostramos os passos do algoritmo para um dado grafo G = (V, E). 

 

1. Criar uma árvore geradora de peso mínimo MST(V, T) de G. 

2. Encontrar um match-perfeito de peso mínimo M entre os vértices com grau ímpar. 

3. Combinar as arestas de M e T para construir um multigrafo ),( TMVH U= . 

4. Encontrar um caminho euleriano em H ignorando vértices já visitados. 
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2.6 Agentes e Sistemas Multiagentes 

Agentes são entidades capazes de perceber estímulos de um determinado 

ambiente e agir sobre o mesmo com base nas percepções guiados por objetivos. A 

figura 2.4 mostra a esquematização de um agente. 

 

Figura 2.4- Esquematização de um agente. 

Russel [26] agrupa agentes inteligentes em 5 classes básicas: 

• Agentes Reativos Simples 

• Agentes Reativos Baseados em Modelos 

• Agentes Baseados em Objetivos 

• Agentes Baseados em Funções de Utilidade 

• Agentes com Aprendizado 

Os ambientes nos quais os agentes interagem podem ser definidos de diversas 

formas. Eles podem ser classificados como observáveis ou não observáveis, 

determinísticos ou estocásticos, episódico ou seqüencial, estático ou dinâmico, discreto 

ou contínuo, único agente ou multiagente. 

Sistemas Multiagentes (SMAs) são compostos de múltiplos agentes que 

interagem entre si. Eles podem ser utilizados para resolverem problemas difíceis de 

serem resolvidos por um único agente. O estudo de SMAs também envolve diversos 

conceitos relativos à interação entre agentes. Conceitos como a forma de comunicação 

entre os agentes que pode ser direta ou indireta (através de marcas no ambiente, por 

exemplo); coordenação entre os agentes que pode ser centralizada ou distribuída; 



 

15 

organização que pode ser hierárquica (com mais de um papel) ou não; aprendizagem, 

através de agentes com capacidade de aprendizado. 

O conjunto dos agentes presentes nos SMAs podem constituir sociedades abertas 

ou sociedades fechadas. Sociedades abertas são aquelas nas quais os agentes pode 

aparecer ou desaparecer a qualquer tempo. O número de agentes em uma sociedade 

aberta também pode ser variável. Nas sociedades fechadas não é possível o 

aparecimento ou desaparecimento de agentes. 

2.7 Considerações finais 

Neste capítulo mostramos conceitos básicos ao entendimento do restante desta 

dissertação. Mostramos conceitos sobre teoria dos grafos, problemas de decisão e de 

otimização, NP-completude e algoritmos de aproximação, algumas definições sobre o 

problema do Caixeiro Viajante e um algoritmo que produz uma 3/2-aproximação. 

Também mostramos conceitos básicos sobre agentes inteligentes e sistemas 

multiagentes. 

No próximo capítulo mostramos um breve survey dos trabalhos já realizados 

acerca do problema da patrulha. 
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Capítulo 3 

3 A Patrulha Multiagente 
A tarefa de patrulhamento é definida como o ato de percorrer continuamente 

uma determinada região, visitando locais específicos, com o intuito de identificar, de 

forma rápida, determinadas situações que possam vir a ocorrer. De forma a tornar o 

estudo da patrulha o mais genérico e aplicável a diversos cenários, a região a ser 

patrulhada é representada como um grafo, cujos nós representam localizações 

específicas e as arestas representam caminhos entre estas localizações. As arestas 

possuem pesos associados representando a distância real entre duas localizações. 

Além da natural aplicação da patrulha a jogos de computador, a tarefa de 

patrulhamento pode ser útil em domínios onde algum tipo de detecção ou supervisão 

são necessários. Problemas de patrulhamento podem ser classificados como problemas 

de detecção e problemas de supervisão [6]. Problemas de detecção partem do 

pressuposto de que no ambiente existe algum alvo que precisa ser detectado. Já nos 

problemas de supervisão, pontos estratégicos necessitam ser supervisionados de alguma 

forma. O autor também lista algumas aplicações para ambos os tipos de problemas. No 

presente trabalho abordamos apenas a patrulha de supervisão. 

A qualidade de uma estratégia de patrulhamento pode ser avaliada a partir de 

diferentes medidas como a máxima ociosidade de uma localização durante todo o tempo 

de patrulhamento, ou a média das ociosidades instantâneas do território patrulhado. 

Informalmente uma boa estratégia de patrulhamento é uma que minimize o tempo de 

visita entre duas passagens a um mesmo nó. 
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No restante deste capítulo descrevemos as estratégias propostas em trabalhos 

anteriores. As seções a seguir dividem-se em trabalhos empíricos e teóricos. A seção de 

trabalhos empíricos descreve trabalhos que utilizaram diversas heurísticas no 

desenvolvimento de estratégias de patrulhamento e que tiveram como fim elaborar 

estratégias que foram implementadas e comparadas com estratégias já existentes através 

de simulações. Nesta seção também mostramos alguns resultados destas comparações. 

Por sua vez, a seção de trabalhos teóricos descreve os trabalhos que realizaram um 

estudo mais formal do PMA, ou seja, trabalhos que descreveram aspectos teóricos do 

problema. Começamos descrevendo as abordagens empíricas. 

3.1 Trabalhos empíricos 

Nesta seção descrevemos trabalhos que utilizaram estratégias de patrulhamento 

baseadas apenas em heurísticas. Também realizamos uma breve descrição de quatro 

arquiteturas de múltiplos agentes: agentes pioneiros, agentes baseados em funções de 

utilidade, agentes com a aprendizagem e agentes negociadores. Também descrevemos 

dois trabalhos recentes que apresentam abordagens baseadas na utilização de colônias 

de formigas, sendo uma delas a primeira a preocupar-se com questões de dinamicidade 

do ambiente patrulhado. 

3.1.1 Estratégia Pioneira 

O trabalho pioneiro do PMA foi realizado em 2002 [4]. Foram propostas 

arquiteturas simples as quais tinham suas complexidades aumentadas à medida que iam 

sendo experimentadas. Tal metodologia tinha como objetivo evitar experimentações 

imaturas. As arquiteturas propostas variavam 4 parâmetros: (1) tipo de agentes (reativos 

vs. cognitivos), (2) comunicação (permitida vs. proibida), (3) coordenação (central vs. 

emergente) e (4) tomada de decisões (randômica ou orientada a objetivos). 

Agentes patrulheiros reativos percebiam apenas os nós adjacentes enquanto que 

os cognitivos eram capazes de perceber todo ambiente e, assim, escolher o próximo nó a 

ser visitado de forma mais elaborada, possivelmente utilizando alguma técnica de path-

finding. 
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O parâmetro da comunicação neste primeiro trabalho estava limitado à troca de 

mensagens entre os agentes patrulheiros e um coordenador, quando tal papel existia. A 

existência de um coordenador central também determinava o esquema de coordenação 

da estratégia em questão. Assim, caso existisse a figura de um coordenador central a 

escolha do próximo nó a ser visitado ficava a cargo deste coordenador. Enquanto que a 

não existência de um coordenador fazia com que a coordenação entre os agentes 

emergisse através da interação entre os agentes. 

A forma da tomada de decisões podia de maneira randômica ou com base na 

ociosidade dos nós. Este parâmetro pode ser influenciado por dois aspectos: o campo de 

visão e o conhecimento das ações dos outros agentes. O campo de visão pode ser local 

ou global. No caso global, o agente tem conhecimento da existência de nós não 

necessariamente adjacentes a sua atual localização. O segundo aspecto está relacionado 

com o conhecimento das ações dos outros agentes. Assim, a escolha do próximo nó a 

ser visitado está condicionada ao fato do nó ter sido ou não visitado recentemente por 

outro agente. As diversas arquiteturas propostas por este trabalho foram resultados da 

combinação dos parâmetros citados. 

O autor também propôs um critério de avaliação chamado ociosidade 

instantânea dos nós. A ociosidade instantânea (OI) de um nó em um instante t é o 

tempo decorrido desde a última visita de um agente a este nó. Por questões de 

simplicidade, no caso geral, no início da patrulha a ociosidade de cada nó é nula. A 

partir da ociosidade instantânea, outros critérios mais interessantes puderam ser 

definidos. Critérios como a ociosidade média instantânea (OMI), a ociosidade média 

(OI), a ociosidade máxima instantânea (MOI) e a ociosidade máxima (MO). 

A ociosidade média instantânea corresponde à média entre as OIs de todos os 

nós pelo número de nós em um determinado tempo t. A ociosidade média é tomada 

como a divisão do somatório das OMIs pelo tempo total de duração do patrulhamento. 

A ociosidade máxima instantânea é tomada como a pior ociosidade apresentada por 

qualquer um dos nós em um dado tempo t. Por fim, a ociosidade máxima é a pior 

ociosidade detectada durante todo o tempo de patrulhamento. 
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3.1.2 Estratégia Baseada em Utilidade 

A arquitetura pioneira utilizava heurísticas simples baseadas na ociosidade do nó 

objetivo e no menor caminho para alcançá-lo. Porém, neste trabalho inicial, as arestas 

possuíam comprimento único, unitário, e a ociosidade dos nós que faziam parte de um 

caminho traçado por um agente não era levada em consideração. Desta forma, a 

ociosidade média do grafo poderia ser menor se o agente tivesse escolhido um caminho 

que passasse por nós com ociosidades maiores ou até mesmo se o agente tivesse 

escolhido outro nó objetivo que possuísse uma ociosidade menor, mas, que ao percorrer 

o caminho para alcançá-lo a ociosidade média resultante do grafo fosse diminuída.  

O trabalho de Almeida [6] desenvolveu heurísticas mais sofisticadas a partir das 

heurísticas originais. Os agentes propostos neste trabalho utilizavam funções de 

utilidade que levavam em consideração, além da ociosidade do nó objetivo, a distância a 

ser percorrida até alcançá-lo. 

A tomada de decisão proposta por este trabalho também era guiada por uma 

função de utilidade que estabelecia um compromisso entre custo (distância) e 

recompensa (ociosidade). Assim, os agentes poderiam escolher como objetivos nós com 

uma ociosidade menor, mas que o trajeto para alcançá-lo possuísse uma ociosidade 

acumulada maior. 

3.1.3 Estratégia Baseada em Aprendizagem por Reforço 

Um trabalho posterior [8] propôs agentes que utilizavam técnicas de 

Aprendizagem por Reforço (AR). Desta forma, os agentes eram capazes de adaptar 

automaticamente suas estratégias. Para a utilização de técnicas de AR, o PMA foi 

modelado como um Processo de Decisão de Markov (MDP). Porém, a teoria do MDP 

trata apenas do caso de um único agente, assim o caso multiagente da patrulha foi 

tratado como um conjunto de agentes cooperativos que aprendem a coordenar suas 

ações através de AR. 

Neste trabalho foram consideradas duas formas de comunicação: Black-Box e 

Gray-Box. No sistema Black-Box os agentes não se comunicam explicitamente, eles 

apenas percebem as ações dos outros agentes através de rastros no ambiente. Já no 
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sistema Gray-Box os agentes podem comunicar seus atos e intenções de futuras ações. 

Este tipo de comunicação foi implementado por meio de flags. 

O trabalho investigou o desenvolvimento de uma inteligência coletiva onde os 

agentes otimizavam suas funções de utilidade privadas aumentando a utilidade global. 

Para tal, utilizou-se a ociosidade dos nós visitados como função de recompensa 

instantânea utilizada pela AR. Este modelo de recompensa em conjunto com o sistema 

Gray-Box apresentou os melhores resultados dentre as arquiteturas AR propostas. 

3.1.4 Estratégia Baseada em Mecanismos de Negociação 

Agentes em um sistema multiagente geralmente necessitam interagir entre si de 

forma a atingir seus objetivos, seja por não possuírem habilidades ou recursos 

suficientes para tal, seja por questões de dependência (tanto de habilidades quanto de 

recursos). No trabalho de Menezes [7] as restrições de comunicação dos trabalhos 

anteriores foram removidas. Nele foi proposto um mecanismo de negociação de nós 

entre os agentes patrulheiros. Tal mecanismo foi implementado sob a forma de leilões. 

Inicialmente os agentes recebem conjuntos de nós aleatoriamente os quais ficam 

responsáveis por patrulhar. Então cada agente tenta refinar o seu conjunto de nós de 

forma a diminuir a distância entre os nós de seu conjunto, diminuindo assim o tempo de 

visita entre nós. Ao detectar que um nó em seu domínio não pode ser visitado dentro de 

um intervalo de tempo razoável, o agente patrulheiro inicia um leilão. Ele oferece o nó 

“distante” em troca de um nó mais adequado. Então os demais agentes avaliam a 

viabilidade de troca de um dos nós em seu conjunto de nós pelo nó ofertado pelo agente 

leiloeiro. As propostas são então enviadas ao leiloeiro que escolhe a melhor oferta e 

então realiza a negociação. 

Foram propostas arquiteturas baseadas tanto no tipo de leilão (one-shot vs two-

shot) quanto no tipo de escolha da troca (não-cooperativa vs cooperativa). Leilões do 

tipo one-shot são leilões onde a cada participante só é dado o direito de realizar uma 

única oferta, ou seja, o leilão acaba depois da primeira rodada, enquanto que nos leilões 

do tipo two-shot os participantes podem realizar duas ofertas em rodadas separadas, o 

que aumenta as possibilidades de troca. Agentes não-cooperativos escolhem um nó 

ofertado para troca com o intuito de realizar a melhor troca para si enquanto que para os 
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agentes cooperativos a melhor troca é aquela que faz com que a soma da sua função de 

utilidade com a função de utilidade do agente que fez a proposta seja a maior possível. 

Também foram propostos agentes patrulheiros cujo processo de tomada de decisões foi 

incrementado a partir de técnicas do trabalho descrito na subseção 3.1.2. 

3.1.5 Comparação de Estratégias 

Um estudo [5] realizou uma comparação entre as diversas estratégias 

desenvolvidas até então. Neste estudo os autores testaram as estratégias mais bem 

sucedidas dos trabalhos anteriores sobre uma série de 6 novas topologias de mapas. Esta 

comparação foi realizada utilizando-se o mesmo simulador, o que estabeleceu igualdade 

de condições para todas as estratégias. Cada estratégia foi simulada com populações de 

5 e 15 agentes. 

As Figuras 3.1 e 3.2 mostram os resultados das simulações, onde os agentes CR 

(Conscientious Reactive) e CC (Cognitive Coordinated) foram desenvolvidos pela 

abordagem pioneira, HCC (Heuristic Cognitive Coordinated) e HPCC (Heuristic 

Pathfinder Cognitive Coordinated) baseiam-se em funções de utilidade, GBLA (Gray-

Box Learner Agent) utilizam aprendizagem por reforço, HPTB (Heuristic Pathfinder 

Two-shots Bidder) e HPMB (Heuristic Pathfinder Mediated Trade Bidder) utilizam 

leilões e, finalmente, SC (Single-Cycle) utilizam ciclo único de patrulhamento. Estes 

agentes serão descritos na seção 3.2. O eixo y representa a ociosidade média do grafo, 

assim quanto menor este valor melhor a estratégia de patrulhamento. Já o eixo x 

representa o mapa simulado. 

 

Figura 3.1 - Resultados para população de 5 agentes 
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Figura 3.2 - Resultados para população de 15 agentes 

Neste trabalho os autores concluíram que os agentes SC apresentaram o melhor 

resultado para territórios estáticos e, em contraste, os agentes pioneiros, cujas 

arquiteturas são as mais simples, obtiveram os piores resultados. Entretanto, também foi 

identificado que os agentes SC apresentam resultados ruins em cenários onde os 

territórios são dinâmicos (que podem ser alterados durante o tempo de patrulhamento) e 

cenários onde a escalabilidade do grafo faz-se necessária. 

Com respeito à influência do tamanho da população no resultado da simulação, 

as arquiteturas SC e GBLA apresentaram-se como as mais estáveis, enquanto que as 

demais sofreram influência direta tanto do incremento quanto do decremento do número 

de agentes. As demais estratégias obtiveram resultados semelhantes. 

Como observado os agentes da estratégia de ciclo único apresentaram a melhor 

performance dentre as arquiteturas apresentadas. Este resultado foi uma das motivações 

da realização da presente dissertação. Esta arquitetura, bem como seus pontos fortes e 

pontos fracos, será discutida na seção 3.2. 

A seguir descrevemos brevemente os dois trabalhos mais recentes do PMA. 

3.1.6 Estratégia Baseada em Otimização de Colônia de Formigas 

Algumas soluções para o PMA com base na utilização algoritmos de colônias de 

formigas foram propostas [16]. No trabalho os autores tratam de instâncias do PMA 

onde os agentes, ao iniciar a patrulha, são postos no mesmo nó inicial. Também 

destacam que tal restrição é comum em aplicações de robótica. 



 

23 

Dois algoritmos de Otimização de Colônia de Formigas (OCF) são propostos. 

Nestes algoritmos muitas colônias de formigas são postas em uma competição para 

encontrar a melhor estratégia multiagente. Cada agente i precisa encontrar sua lista de 

nós a serem visitados, formando assim um conjunto de r listas de nós, uma para cada 

agente. Cada agente i possuirá m formigas trabalhando para ele. As formigas são 

organizadas em colônias de forma que as formigas pertencentes a uma mesma colônia 

trabalharão juntas com o intuito de encontrar a melhor estratégia individual de 

patrulhamento, enquanto que as m colônias de formigas estarão em uma competição 

onde cada uma tenta construir a melhor estratégia multiagente de patrulhamento. Ao 

serem organizadas em forma de colônias, as formigas fornecem o compartilhamento dos 

nós a serem patrulhados bem como coordenação entre as ações dos agentes, pré-

requisitos a uma boa estratégia de patrulhamento. 

As abordagens propostas foram comparadas com a arquitetura GBLA [7]. Os 

experimentos utilizaram populações de agentes variando de 1 a 10 e 15 e 20 agentes. 

Como resultado, os autores identificaram para quais tamanhos de populações e 

topologias os algoritmos de OCF se sobressaem em relação ao GBLA. 

3.1.7 Estratégia Baseada em Abordagens de Colônias (Swarm 
Approaches) 

As estratégias de patrulhamento até então desenvolvidas tratam apenas de 

ambientes discretos, ou seja, grafos cujos nós representam regiões a serem patrulhadas e 

que permanecem estáticas durante todo o período de patrulha. 

Chu et al. [17] propõem um estudo pioneiro do PMA para ambientes 

desconhecidos. Ambientes desconhecidos são ambientes onde não há informação 

suficiente para montar um grafo representativo, pois as informações disponíveis são 

apenas as percepções locais dos agentes em determinado momento. Tais ambientes 

também podem apresentar obstáculos móveis e a população de agentes pode variar com 

o decorrer do tempo. 

O território a ser patrulhado foi então mapeado como uma grade vazia, cuja 

granularidade era definida pela área que um agente podia perceber em determinado 

instante. Tal grade foi representada como uma matriz onde cada célula podia estar livre, 

ocupada por um agente ou inacessível. 
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Os critérios de avaliação das estratégias de patrulhamento, como a ociosidade 

média do grafo e a pior ociosidade, continuaram aplicáveis, porém, desta vez não mais 

aos nós de um grafo, mas sim às células disponíveis. 

Com base na premissa da pouca disponibilidade de informações sobre o 

ambiente patrulhado, os autores propuseram a utilização de inteligência de colônias 

(swarm intelligence), que, de maneira geral, utiliza-se de marcas no ambiente, 

inspiradas na liberação de feromônios das formigas, para definir uma forma de 

comunicação entre os agentes reativos patrulheiros. 

Estes feromônios digitais têm como base de utilização dois processos atrelados 

ao ambiente em que foram depositados: difusão e evaporação da informação. O 

processo de difusão possibilita a propagação da informação por meio dos vizinhos, 

enquanto que a evaporação permite a gradual remoção da informação. As estratégias 

desenvolvidas têm como base a evaporação e a propagação de informação. 

A estratégia com base na evaporação utiliza o feromônio depositado nas células 

pelos agentes. O feromônio age como um indicador do tempo decorrido desde a última 

visita de um agente àquela localização, representando a ociosidade. Desta forma, os 

agentes são capazes de mover-se para células que contenham menor quantidade de 

feromônio, ou seja, células visitadas há mais tempo. 

Por sua vez, a abordagem baseada na difusão da ociosidade adiciona uma nova 

informação ao ambiente. Além do tempo sem visita das células, um atributo com este 

tempo é adicionado às células do ambiente. A ociosidade propagada de uma célula 

depende da própria célula e de suas células vizinhas. Esta propagação cria um gradiente 

que guia os agentes a células de interesse (as visitadas há mais tempo). 

Os trabalhos apresentados nesta seção propuseram soluções para o PMA com 

base em diversas heurísticas. Os trabalhos apresentados na próxima seção descrevem o 

PMA sob um ponto de vista teórico. 

3.2 Trabalhos teóricos 

Como mostrado na seção anterior, grande parte dos trabalhos já realizados 

propuseram soluções heurísticas e foram focados em resultados empíricos. Algumas 
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destas arquiteturas foram desenvolvidas de forma incremental e com base nas 

arquiteturas anteriores. Por exemplo, os agentes desenvolvidos na arquitetura 

negociadora reutilizaram funções de utilidade desenvolvidas no trabalho de Almeida 

[6]. 

Nesta seção descrevemos trabalhos que abordaram aspectos mais formais do 

PMA. Chevaleyre [2], [10], [18] realizou o primeiro estudo das propriedades teóricas do 

problema. O autor mostrou a relação do PMA com o bem conhecido Problema do 

Caixeiro Viajante (Traveling Salesman Problem - TSP). Chevaleyre também descreve 

quatro classes de estratégias de patrulhamento. Nas subseções a seguir descrevemos este 

trabalho. 

3.2.1 Estratégias de Patrulhamento 

Chevaleyre [2] refere-se ao grafo representando o território a ser patrulhado 

como G(V,E), onde V = {1...n} é o conjunto de nós e              é o conjunto de arestas de 

G. Cada aresta (i,j) possui um peso cij associado que representa a distância entre os nós i 

e j. É assumido também que os grafos a serem patrulhados são todos métricos, ou seja, 

respeitam a desigualdade triangular. O tempo gasto para um agente navegar da aresta i à 

aresta j equivale a cij. 

No trabalho, o autor introduz o conceito de estratégia de patrulhamento. Uma 

estratégia de patrulhamento determina a maneira como um agente irá patrulhar um dado 

território. Formalmente determina a seqüência de nós a serem patrulhados. Assim, ao 

iniciar-se a atividade de patrulha, os agentes irão visitar os nós de acordo com uma 

estratégia pré-definida. Uma estratégia é definida como uma função VN →:π , onde 

π (j) corresponde ao j-ésimo nó visitado pelo agente. Uma estratégia multiagente П = 

{π1,..., π r} é simplesmente um conjunto de r estratégias de único agente. 

Conhecendo-se a estratégia de qualquer agente é possível predizer qual o 

momento em que um determinado nó será visitado. Por exemplo, um agente k visitará o 

nó kπ (0) no tempo 0. Ele também visitará o nó kπ (j) no tempo igual ao custo do 

caminho kπ (0)... kπ (j). O somatório dos custos do caminho entre os nós s0 e sm é dado 

por c(s0...sm). 

2VE ∈
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Com o objetivo estabelecer boas estratégias de patrulhamento, fez-se necessário 

a definição de bons critérios de avaliação. Um bom critério de avaliação é a utilização 

da ociosidade instantânea [4]. A ociosidade instantânea de um nó i no tempo t, 

apresentada como Idlet(i), corresponde ao intervalo de tempo decorrido desde a última 

visita de um agente ao nó i. Por convenção, no instante 0 a ociosidade de todos os nós é 

definida como nula. A partir do critério básico da ociosidade instantânea é possível 

definir outros critérios para medição da ociosidade de um grafo em um dado instante. 

Chevaleyre [2] mostra que o critério da pior ociosidade é um limitante superior 

dos demais critérios, assim, sua minimização produzirá uma possível redução nos 

demais critérios. Desta forma, a ociosidade máxima de uma estratégia П de 

patrulhamento, durante o tempo de patrulhamento, pode ser definida como: 

 )(max)( GMaxIdlGMaxMaxIdl tRt +∈Π =  

Assim, temos a seguinte formulação para o PMA: 

Dado um grafo G = (V,E) conexo e um número r de agentes, o problema 

da patrulha multiagente consiste em encontrar uma estratégia multiagente  

П = {π1,..., π r} que minimize MaxMaxIdl П(G) 

A atividade de patrulhamento multiagente consiste em elaborar uma estratégia 

multiagente composta por estratégias de único agente, de forma a minimizar a máxima 

ociosidade encontrada durante o tempo de patrulha. 

Chevaleyre [2] também propôs 4 classes de estratégias de patrulhamento. A 

seguir descrevemos a estratégia de patrulhamento de Ciclo Único (Single Cycle 

Strategies). Começamos apresentando esta estratégia para o caso de um único agente e 

depois apresentamos sua extensão ao caso multiagente. 

3.2.2 Estratégia de Ciclo Único 

O conceito de Estratégia de Ciclo Único (Single Cycle Strategy) consiste em 

fazer os agentes percorrerem um ciclo continuamente [2][18]. Existem dois casos 

básicos: o caso do patrulhamento de ciclo único por um único agente e, sua variação 

extensão para o caso de r agentes. 
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Caso de um único agente 
A estratégia mais simples e intuitiva para o patrulhamento de um território por 

um único agente consiste em determinar um ciclo que contenha todos os nós a serem 

patrulhados e, aí então, fazer o agente percorrê-lo de forma continua. Devido às 

restrições do conceito de ciclo na teoria dos grafos (tópico abordado no capítulo 2), o 

autor utiliza o conceito de caminhos fechados (closed-paths), que são caminhos que 

começam e terminam em um mesmo nó, e permitem a repetição de um ou mais nós. 

Desta forma, tal estratégia de patrulhamento é definida como uma Estratégia Cíclica 

de Único Agente (Single-Agent Cyclic Strategy). A Figura 3.3 mostra um exemplo no 

qual um único agente patrulha um determinado grafo. O caminho fechado S = 

3,5,2,1,4,3 cobre todos os nós, e fazer o agente percorrer S continuamente parece ser 

uma boa estratégia de patrulhamento de único agente. 

 

Figura 3.3 - Exemplo de um único agente patrulhando um território. 

É fácil observar que o tempo gasto para visitar-se um nó duas vezes é no 

máximo igual ao tamanho do caminho fechado. Portanto, para um único agente, a pior 

ociosidade será igual ao tamanho de s. Logo, ao encontrar o menor caminho fechado 

dentre todos os caminhos possíveis obtemos a melhor estratégia dentre todas as 

possíveis estratégias de ciclo único para um único agente. 

Chevaleyre [2] mostra que o problema da patrulha para o caso de um único 

agente equivale a uma variante do bem conhecido Problema do Caixeiro Viajante 

(TSP). O TSP consiste em fazer um caixeiro viajante percorrer todas as cidades de uma 

determinada região passando por cada cidade exatamente uma vez. A não equivalência 

da patrulha de único agente à formulação original do TSP deve-se ao fato de tal 
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formulação estar relacionada a grafos completos, o que não é necessariamente o caso da 

patrulha. Desta forma, uma variação chamada graphical-TSP, que considera grafos não 

necessariamente completos e admite a repetição de nós em sua solução, equivale ao 

problema da patrulha de único agente. Logo, dado um grafo G, encontrar a estratégia 

ótima com relação ao critério da ociosidade máxima corresponde a fazer o agente 

percorrer o ciclo correspondente à solução do graphical-TSP sobre G. O autor também 

menciona que o algoritmo Christofides [12] encontra em tempo O(n3) uma solução no 

máximo 3/2 o tamanho da solução ótima para o graphical-TSP. Assim, a ociosidade 

obtida por uma estratégia que utiliza a solução do algoritmo de Christofides (SChr) será 

no máximo 3/2 vezes a pior ociosidade da estratégia ótima. 

Caso multiagente 
Para estender o conceito de estratégias cíclicas para o caso multiagente, basta 

dispor os agentes patrulheiros no mesmo caminho fechado e fazê-los moverem-se no 

mesmo sentido, de forma que eles mantenham aproximadamente a mesma distância 

entre si. Mais formalmente pode ser definido como: 

Seja S = s0...sm um caminho fechado visitando todos os nós de um grafo G. 

A estratégia П = {π1... πr} é uma estratégia multiagente cíclica baseada 

em S se e somente se existe Ndd r ∈...1 tal que mdki i
sk mod)()( +=π . O 

conjunto de todas as estratégias cíclicas multiagente é referenciado como 

Пciclica. 

Desta forma, é possível determinar a posição de um agente i a qualquer instante 

k conhecendo-se o caminho fechado S e sua posição inicial di. A Figura 3.4 mostra uma 

estratégia cíclica de dois agentes utilizando o caminho fechado 2,1,4,5,6,4,1,3,2 e d1 = 0 

e d2 = 4. 
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Figura 3.4 - Agente 1 com estratégia π1 = 2,1,4,5,6,4,1,3,2,... e agente 2 com estratégia π2 = 
6,4,1,3,2,1,4,5,6,... 

Se d1...dr forem bem escolhidos, a ociosidade máxima para um estratégia 

multiagente cíclica será aproximadamente r vezes menor que a pior ociosidade obtida 

quando patrulhando-se o mesmo caminho fechado com apenas um único agente. Desta 

maneira temos a seguinte relação: 

Seja S = s0...sm um caminho fechado que cubra todos os nós de um dado 

grafo G de forma que exista um nó de G que seja coberto exatamente uma 

única vez por S. Seja l = c(S) o comprimento de S. Existe uma estratégia 

cíclica multiagente П={π1...πr} que utiliza S tal que 

),(|max{ Sij Ejic
r

l
∈− ≤ WIП ≤ ),(|max{ Sij Ejic

r

l
∈+ . 

ES refere-se às arestas presentes no caminho fechado S e WIП refere-se 

ociosidade máxima obtida pela estratégia П (MaxMaxIdlП). Assim, a ociosidade 

máxima e limitada inferiormente pela relação entre tamanho do caminho fechado 

dividido pela quantidade de agentes menos o custo da maior aresta presente no caminho 

fechado e superiormente pela relação entre o tamanho do caminho fechado dividido pela 

quantidade de agentes acrescida do custo da maior aresta presente no caminho fechado. 

A prova desta definição encontra-se por Chevaleyre [2]. 

Como será mostrado na Subseção 3.2.5, estratégias de ciclo único não 

apresentam bom desempenho quando o território patrulhado apresenta longos 

corredores ligando regiões. Tal limitação levou à elaboração das estratégias baseadas 

em partições. 
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3.2.3 Estratégia Baseada em Partições 

Outra forma intuitiva de realizar uma tarefa de patrulhamento r-agentes em uma 

determinada região consiste na simples idéia de criar uma partição do território a ser 

patrulhado em r regiões disjuntas, e fazer cada agente patrulhar de forma independente 

cada região [2], [18]. 

Como forma de simplificar o entendimento dos conceitos mostrados a seguir, 

utilizaremos a seguinte notação: dado um grafo G = (V,E), P = {P1...Pr} refere-se à 

partição de V em r regiões. Assim, VPP r =UU ...1  e Pi ∩ Pj = Ø. Também, {G1,...,Gr} 

refere-se aos subgrafos induzidos pela partição. Portanto, ))(,( iiii PPEPVG ×= II . 

Chevaleyre [18] propôs a seguinte definição: 

Uma estratégia multiagente П = {π1...πr} é dita ser baseada em uma 

partição P se e somente se a estratégia πk para cada agente k visita 

apenas os nós de uma única região de P. A classe de todas as estratégias 

baseadas na partição é chamada de ПP. 

É fato que a definição acima não leva em consideração a forma como os agentes 

patrulham os subgrafos da partição, deixando os agentes livres a utilizarem qualquer 

estratégia de patrulhamento. Entretanto, é fácil ver que ao fazermos cada agente k 

utilizar uma estratégia cíclica de único agente baseada na solução do graphical-TSP 

sobre o subgrafo Gk, obtemos a estratégia multiagente ótima baseada na partição P.  

A seguir mostramos classes de estratégias que combinam as estratégias já 

apresentadas até agora. 

3.2.4 Outras Classes de Estratégias 

Nesta subseção mostramos as estratégias de patrulhamento indo/vindo e 

estratégias mistas. A classe de estratégias indo/vindo é utilizada para obter resultados de 

aproximação gerais. Enquanto que a classe de estratégias mistas combina aspectos das 

estratégias de ciclo único e estratégias baseadas em partições. 
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Estratégias Indo/Vindo 
 

Uma estratégia monoagente π é dita Indo/Vindo sobre um caminho s1...sm se e 

somente se ela consiste em fazer o agente percorrer o caminho indo e voltando. Assim, 

π = s1, s2,..., sm-1, sm, sm-1, ..., s2, s1,, s2,.... É fácil ver que MaxMaxIdl π ≤ 2c(s1...sm). 

Desta forma, para o caso multiagente, estratégias Indo/Vindo são compostas de 

estratégias monoagente Indo/Vindo de maneira que todos os nós do grafo são cobertos. 

A classe de todas as estratégias Indo/Vindo é representada como ПIV. 

Como conseqüência imediata da definição desta classe de estratégias, temos o 

fato de que é possível para toda estratégia multiagente П criar uma estratégia 

IVr Π∈=Π }'...'{' 1 ππ  tal que MaxMaxIdl П’(G) ≤ 2maxic(si
0...s

i
mi) ≤ 2 MaxMaxIdl П(G), 

onde si
0...s

i
mi é o caminho percorrido pelo agente i de acordo com a estratégia π’i. Ou 

seja, é possível transformar qualquer estratégia multiagente em uma estratégia 

multiagente Indo/Vindo. 

Estratégias mistas 

 

Chevaleyre [2] propõe uma outra classe de estratégias, combinando aspectos da 

classes de estratégias baseadas em partições e estratégias de ciclo único. Esta classe é a 

classe de estratégias mistas e é definida da seguinte forma: 

Seja P uma partição do grafo G em {P1,...,Pq} subgrafos conexos. Seja q o 

número de partições e r o número de agentes, então precisamos que q ≤ r. 

Desta forma, temos q ciclos {si
0,...s

i
mi} visitando todos os nós de G. Logo, 

toda estratégia multiagente que percorra G de forma que todo subgrafo Gi 

seja patrulhado por ri agentes utilizando uma estratégia de ciclo único, 

será chamada de estratégia mista. 

De forma geral, uma estratégia multiagente mista é uma estratégia baseada em 

partições que utiliza estratégias de ciclo único para patrulhar os subgrafos resultantes da 

partição. Vale notar que o número de agentes patrulhando cada partição é variável, ou 

seja, mais de um agente pode patrulhar a mesma partição. 
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A seguir mostramos alguns resultados de aproximação e comparações entre as 

estratégias multiagentes já citadas. 

3.2.5 Resultados de aproximação das estratégias 

Além da elaboração das quatro classes de estratégias já descritas (Ciclo Único, 

Baseada em Partições, Indo/Vindo e Mistas), Chevaleyre [2] elaborou resultados de 

aproximação, caso das aproximações encontradas para estratégias de ciclo único, e 

comparações entre estratégias, como é o caso da comparação entre estratégias baseadas 

em partições e estratégias de ciclo único. 

Aproximações a partir de estratégias de ciclo único 
Como citado na Subseção 3.2.2, a estratégia ótima para o caso do patrulhamento 

por um único agente corresponde em fazer o agente patrulheiro percorrer o ciclo 

induzido pela solução do graphical-TSP sobre o grafo patrulhado. O caso multiagente 

apresenta um resultado similar. Seja opt a pior ociosidade (MaxMaxIdlП) obtida por 

uma estratégia multiagente ótima. O seguinte teorema mostra a relação entre a solução 

ótima e a ociosidade máxima obtida por uma estratégia multiagente de ciclo único: 

Teorema 1. – Seja G = (V,E) um grafo métrico conexo onde r agentes o 

estejam patrulhando. Seja ПChr a estratégia multiagente baseada no ciclo 

SChr, solução de Christofides para G. Assim, temos WIПChr ≤ 

}{max43 ijij copt ⋅+⋅ . 

A aproximação é proposta com relação ao custo da maior aresta do grafo 

(maxij{cij}). Devido à maxij{cij} presente no teorema, fica claro que as estratégias cíclicas 

não são adequadas a grafos que contenham arestas longas. Este problema pode ser 

solucionado com a utilização de estratégias baseadas em partições, uma vez que arestas 

de grande peso podem ficar externas aos subgrafos da partição. 

A seguir mostramos uma comparação entre as estratégias cíclicas e as baseadas 

em partições. 
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Comparação entre estratégias cíclicas e estratégias baseadas em 
partições 

O Teorema 2 [2] compara os valores da ociosidade máxima das estratégias 

cíclica ótima e baseada em partições ótima. Os termos cíclicaoptΠ  e PoptΠ  referem-se, 

respectivamente, à pior ociosidade da estratégia cíclica ótima e à pior ociosidade da 

estratégia baseada em partições ótimas. 

Teorema 2. }{max3 ijijPcíclica coptopt ×+≤ ΠΠ . 

De maneira geral, as estratégias cíclicas se adequam mais a topologias de grafos 

que não possuam longas arestas conectando regiões distantes. Do contrário, uma boa 

solução é realizar uma partição do grafo e fazer os agentes seguirem uma estratégia 

cíclica baseada no TSP. É possível computar em O(n3) uma estratégia cíclica ПChr tal 

que }{max4
2

3
ijijPChr coptWI ×+≤ ΠΠ  [18]. A Figura 3.5 ilustra como as duas 

estratégias comportam-se em um grafo circular com dois agentes. 

 

Figura 3.5 - Estratégias cíclica (Esq.) e baseada em partições (Dir.). 

Aproximações a partir de estratégias mistas 
Chevaleyre [2] utiliza estratégias mistas para obter um resultado de aproximação 

independente do comprimento da maior aresta do grafo (maxij{cij}). O autor também 

destaca que a tarefa de dividir um grafo em r regiões equilibradas é um problema difícil. 

No trabalho é proposta a construção de partições com base na Árvore Geradora de Peso 

Mínimo (AGPM) do grafo a ser patrulhado. São removidas as r-1 arestas de maior peso 

da árvore, de forma a gerar r subgrafos. 
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De forma a utilizar a geração de partições através da AGPM e restringir o custo 

das arestas internas a cada partição, o autor desenvolveu o conceito de partições α-

próprias: 

Seja G(V,E) um grafo conexo. Uma partição {P1...Pq} de G é dita α-

própria se e somente se: 

• Para cada subgrafo Gi, a árvore geradora de peso mínimo 

AGPM(Gi) não possui arestas com peso superior a α. 

• Toda aresta de G que conecte duas regiões possui sempre peso 

estritamente superior a α. 

Assim, qualquer que seja a estratégia multiagente П, toda partição {P1...Pq} que 

seja optП-própria possuirá o número de partições menor ou igual ao número de agentes 

(q ≤ r). Isto decorre do fato das arestas que ligam as partições possuírem pesos 

superiores a optП, assim, caso tivéssemos q > r algum agente gastaria ao menos optП 

mais o tempo de patrulhar as regiões a ele atribuídas, e aí teríamos MaxMaxIdlП > optП, 

o que é impossível. 

Aproximações intermediárias, desenvolvidas por Chevaleyre [2], consideram os 

casos em que mais de um agente pode patrulhar a mesma região. Desta forma, a 

distribuição dos agentes nos subgrafos a serem patrulhados torna-se uma questão 

pertinente, em contraste com o caso q = r. Assim, ele cria um algoritmo para calcular a 

distribuição dos r agentes nos q subgrafos. 

De posse de uma forma de gerar subgrafos adequados, e conseqüentemente uma 

partição adequada, e da distribuição dos agentes sobre esta partição, o autor propõe o 

seguinte teorema [2] que relaciona o resultado de tal estratégia com a solução ótima, 

eliminando assim a dependência da máxima aresta. No mesmo trabalho é apresentada 

uma prova completa deste teorema. 

Teorema 3. Seja G = (V,E) um grafo conexo. Existe um algoritmo capaz 

de determinar em tempo O(r.nlogn) uma estratégia mista П tal que 

MaxMaxIdlП(G) ≤ 15.optП. 
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3.3 Considerações finais 

Boa parte dos trabalhos já realizados sobre o PMA não levavam em 

consideração aspectos teóricos acerca do problema. Apenas alguns trabalhos, que 

fizeram parte de um estudo inicial sobre as características formais do PMA, foram 

publicados. Porém, carecendo ainda de uma escrita mais elabora do PMA como 

problema de otimização. A geração de partições propostas pelo uso de estratégias mistas 

apresenta pontos fracos no sentido de que as partições criadas não são tão bem 

balanceadas. 

Neste capítulo foi apresentada uma visão geral do estado da arte em pesquisas do 

PMA, citando tanto trabalhos empíricos relacionados quanto o primeiro estudo dos 

aspectos teóricos do problema. No próximo capítulo mostramos uma formulação do 

PMA como problema de otimização combinatorial. Também mostramos alguns 

resultados práticos utilizando estratégias multiagente mistas onde detalhamos alguns 

problemas escolhidos para a geração de partições bem como as simulações 

propriamente ditas. 
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Capítulo 4 

4 Estudo de Estratégias Mistas 
Neste capítulo apresentamos uma formulação do PMA como problema de 

otimização NPO. Primeiro mostramos o caso para um único agente para em seguida 

estendê-lo ao caso de múltiplos agentes. Também mostramos o estudo realizado sobre 

as estratégias de partições mistas para o PMA em nossa dissertação. Começamos 

mostrando problemas utilizados na geração de partições em grafos, pois, como 

destacado por Chevaleyre, o problema de gerações equilibradas, de acordo com algum 

critério, seja de pesos de vértices ou arestas, é um problema difícil. Em seguida 

descrevemos as estratégias propriamente ditas. 

4.1 PMA como Problema de Otimização 

O Problema do Caixeiro Viajante (TSP) foi formulado originalmente para grafos 

completos. Tal condição representa uma restrição ao PMA uma vez que a grande 

maioria dos ambientes a ser patrulhado não respeita tal restrição. Como mostrado no 

Capítulo 3, Chevaleyre [2] mostrou a otimalidade da estratégia de patrulhamento para 

estratégias realizadas por um único agente. O autor também mostrou a relação entre o 

problema da patrulha com único agente e uma variação do TSP, o Graphical-TSP. 

 



 

37 

4.1.1 MIN PATRULHA 1-AGENTE 

Nesta seção mostramos o PMA como um problema de otimização, mais 

especificamente sua versão para o caso básico de um único agente. Também mostramos 

sua prova de NP-completude através de uma redução do problema original, por meio de 

reduções, até mostrarmos que ele contém uma instância do Graphical-TSP. 

O PMA é relativo à minimização da máxima ociosidade e é denominado MIN 

PATRULHA 1-AGENTE. Isto significa que o problema tem por objetivo minimizar a 

máxima ociosidade durante o tempo de patrulha quando a mesma é realizada por um 

único agente. Abaixo mostramos sua definição: 

 

MIN PATRULHA 1 AGENTE 

INSTÂNCIA: Um grafo G = (V, E) conexo onde cada aresta Eji ∈),(  possui um custo associado dado 

pela função +→ REcij : , e um agente responsável por patrulhar G. 

SOLUÇÃO: Uma estratégia VN →:π , tal que π(j) denota a localização do agente no instante 

equivalente a )1()(
1

0

+∑
−

=

icic
j

i
ππ . 

MEDIDA:  )(max)( GMaxIdlGMaxMaxIdl tRt +∈=  

 

Desta forma, dado um grafo conexo com pesos nas arestas, o MIN PATRULHA 

1-AGENTE consiste em encontrar uma única estratégia π de forma a minimizar o tempo 

entre duas visitas a um mesmo vértice. O tempo gasto pelo agente ao ir do vértice π(0) 

ao vértice π(j) equivale à soma dos custos das arestas desde π(0) a π(j). 

Por MaxMaxIdlπ(G) denotamos a ociosidade máxima da estratégia π durante um 

patrulhamento sobre o grafo G, isto é, o maior tempo que um vértice ficou sem receber 

uma visita pelo agente patrulheiro. 

Teorema: MIN PATRULHA 1-AGENTE é NP-completo.  

Prova 
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Para provarmos que MIN PATRULHA 1-AGENTE é NP-completo, temos de 

demonstrar que (1) MIN PATRULHA 1-AGENTE está em NP e (2) MIN PATRULHA 

1-AGENTE é NP-difícil. 

Para mostrarmos que (1) MIN PATRULHA 1-AGENTE está em NP 

apresentamos o seguinte algoritmo não determinístico que o resolve: 

Algoritmo EncontraEstrategia(G(V,E)); 

ENTRADA: Grafo G(V,E) conexo e com pesos nas arestas 

SOLUÇÃO: Lista de vértices indicando a seqüência a ser visitada. 

VARÁVEIS:  

Lista_Visitados lista de vértices,  

Conjunto_Visitados conjunto de vértices já visitados 

ENQUANTO (tamanho(Conjunto_Visitados) < tamanho(V) FAÇA 

próximo_vertice = EscolheVertice(V) 

adiciona(próximo_vertice, Lista_Visitados) 

adiciona(próximo_vertice, Conjunto_Visitados) 

FIM_ENQUANTO 

RETORNAR Lista_Visitados 

FIM 

O algoritmo utiliza a função não determinística EscolheVertice()  para escolher o 

próximo vértice a ser visitado. Retorna em tempo polinomial uma lista de vértices que 

servirá como estratégia do agente para realizar a patrulha. 

A seguir mostramos que (2) MIN PATRULHA 1-AGENTE é NP-difícil. Para 

isso, mostramos a formulação do Graphical-TSP como problema de otimização. 

MIN GRAPHICAL TSP 

INSTÂNCIA: Um conjunto C de m cidades, distâncias +∈ Rccd ji ),(  entre as cidades i e j quando 

possível. 

SOLUÇÃO: Um ciclo s1, ..., sm que contenha ao menos uma vez cada vértice tal que {s1, ..., sm} = V. 

MEDIDA: O comprimento do caminho, c(s1, ..., sm). 
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O MIN GRAPHICAL TSP utiliza como entrada um conjunto de cidades e 

distâncias entre as mesmas que podem ser mapeadas em um grafo G(V, E) não completo 

onde os elementos de V correspondem às cidades e os elementos de E às conexões 

existentes entre as cidades. Desta forma, o MIN GRAPHICAL TSP tenta minimizar o 

tamanho de um ciclo que passa ao menos uma vez por cada vértice de G. 

Definimos abaixo um algoritmo que transforma uma instância de MIN 

GRAPHICAL TSP em uma instância de MIN PATRULHA 1-AGENTE. 

 

ENTRADA: Uma instância de MIN GRAPHICAL TSP 

SOLUÇÃO: Uma instância de MIN PATRULHA 1-AGENTE  

VARIÁVEIS: nVertices, nArestas  

INICIO 

Crie um grafo G(V, E) com os conjuntos V de vértices e E de arestas vazios. 

nVertices recebe o número de cidades da instância de MIN GRAPHICAL TSP 

PARA i DE 1 ATÉ nVertices FAÇA 

Adicione um vértice a G(V,E) 

FIM_PARA 

nArestas recebe o número de elementos do conjunto contendo as distâncias entre as 

cidades da instância de MIN GRAPHICAL TSP 

PARA i DE 1 ATÉ nArestas FAÇA 

PARA j DE 1 ATÉ nArestas FAÇA 

SE existe a distância entre as cidades i e j ENTÃO 

Adicione uma aresta (i,j) a G(V,E) com cij igual a distância entre as cidades i 

e j 

FIM_SE 

FIM_PARA 

FIM_PARA 

RETORNAR G(V, E) 

FIM 
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Assim, mapeamos uma instância de MIN GRAPH-TSP em uma instância de 

MIN PATRULHA 1-AGENTE. Desta forma, a solução da instância de MIN 

PATRULHA 1-AGENTE irá corresponder à solução da instância de MIN GRAPH-

TSP. 

Como MIN GRAPH-TSP é NP-completo logo também é NP-difícil. Desta forma 

elaboramos um algoritmo não determinístico que resolve MIN-PATRULHA 1-

AGENTE e mostramos um algoritmo polinomial que mapeia uma instância de um 

problema NP-difícil em uma instância de MIN-PATRULHA 1-AGENTE. Mostramos 

assim que MIN-PATRULHA 1-AGENTE é problema NP-completo. 

4.1.2 MIN PATRULHA r-AGENTES 

Garey and Johnson [11] apresentam algumas técnicas úteis para provar que um 

determinado problema pertence à classe de problemas NP. A prova de NP-completude 

por restrição para um dado problema NP∈Π consiste em simplesmente mostrar que П 

contém um problema П´ NP-completo conhecido como um caso especial. A prova 

consiste basicamente em especificar restrições adicionais às instâncias de П de forma 

que o problema resultante seja idêntico a П´. Não se espera que o problema resultante e 

o conhecido problema NP-completo sejam cópias exatas um do outro e sim que exista 

uma óbvia correspondência um-para-um entre suas instâncias e que suas soluções sejam 

preservadas. 

Aqui estendemos o MIN PATRULHA 1-AGENTE para o caso multiagente. Isto 

pode ser facilmente realizado ao utilizarmos o conceito de estratégias multiagentes П = 

{ π1 , ...,  πr } introduzido por Chevaleyre. Nele, as estratégias multiagentes são 

compostas de r estratégias de único agente, onde r corresponde ao número de agentes 

patrulheiros. Assim, abaixo elaboramos o MIN PATRULHA r-AGENTES. 

 

MIN PATRULHA r-AGENTES 

INSTÂNCIA: Um grafo G = (V, E) conexo onde cada aresta Eji ∈),(  possui um custo associado dado 

pela função +→ REcij : , e r agentes responsáveis por patrulhar G. 
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SOLUÇÃO: Um conjunto de r estratégias denotado por },...,{ 1 rππ=∏ , onde π é uma função 

VN →:kπ  tal que πk(j) denota a localização do agente k no instante equivalente a )1()(
1

0

+∑
−

=

icic
j

i
ππ  

e rk ≤≤1 . 

MEDIDA:  )(max)( GMaxIdlGMaxMaxIdl tRt +∈=  

 

Teorema: MIN PATRULHA r-AGENTES é NP-completo.  

Prova: Ao restringirmos o número r de agentes de uma instância do MIN PATRULHA 

r-AGENTES a 1, obtemos uma instância de MIN PATRULHA 1-AGENTE. Ao 

resolvermos esta instância restringida, temos como solução um conjunto com uma única 

estratégia de patrulhamento. Desta forma temos que MIN PATRULHA 1-AGENTE é 

um caso especial de MIN PATRULHA r-AGENTES. Logo, por sabermos que MIN 

PATRULHA 1-AGENTE é NP-completo também temos que MIN PATRULHA r-

AGENTES também é NP-completo. 

4.2 Problemas Utilizados 

O problema de geração de partições em grafos é um problema difícil. Nesta 

subseção mostramos dois problemas que tratam da geração de subgrafos de formas 

diferentes. O primeiro trata da alocação de centros em um grafo, gerando um conjunto 

de centros e domínios atribuídos a estes centros, criando assim subgrafos com raios 

limitados. O segundo trata da criação de subgrafos a partir de vértices com pesos. 

Devido ao fato das instâncias do PMA utilizarem pesos apenas nos vértices, a entrada 

para este problema teve de ser adaptada. 

4.2.1 K-Centros Capacitados 

O problema dos k-Centros Capacitados [3] consiste em uma variação do bem 

conhecido problema de localização de facilidades k-Centros (K-Center). A formulação 

do K-Centros pede para instalar K facilidades (centros) em um grafo e atribuir vértices a 

estas facilidades de forma a minimizar a máxima distância de um vértice à facilidade ao 

qual ele está atribuído.  Este problema é NP-difícil. 
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O problema do K-Centros Capacitados insere a idéia de carga (L) de um centro, 

que estabelece que um centro pode ter no máximo L vértices atribuídos a ele. Mais 

formalmente temos, queremos minimizar a máxima distância entre um vértice u e o 

centro ao qual ele foi atribuído )(uφ : 

))(,(maxmin uud
VuVS

φ
∈⊆

 

tal que 

SvLvuu ∈∀≤= |})(|{| φ  

onde 

SV →:φ . 

Na formulação do problema [3], os autores mostram dois algoritmos para 

resolução do K-Centros Capacitados. O primeiro possui fator de aproximação de 5 e 

lida com instâncias onde é possível atribuir vários centros a um mesmo vértice. O 

segundo algoritmo trata o caso de um único centro por vértice e possui fator de 

aproximação 6. Na presente dissertação abordaremos apenas o caso do segundo 

algoritmo. A seguir mostramos uma descrição de alto nível do mesmo. 

Descrição de alto nível do algoritmo 
A entrada do algoritmo é um grafo G(V, E), um número K de centros e um fator 

de carga L. Inicialmente todas as arestas ei  são ordenadas em ordem crescente de peso. 

Para cada i, cria-se um subgrafo Gi adicionando-se as arestas de peso no máximo igual 

ao peso de ei. Tenta-se então encontrar uma solução para o subgrafo Gi. Se o número de 

centros encontrados para Gi for maior que K, então não há solução para Gi e se passa 

então à próxima iteração. Desta forma, não há solução com custo no máximo igual ao 

peso de ei.  

A partir da criação do grafo Gi, considera-se que todas as arestas de Gi possuem 

peso unitário, assim, a distância entre dois vértices quaisquer é dada pelo número de 

arestas entre os mesmos. Então se tenta encontrar K centros para cada componente 

conexo de Gi. Atribui-se então o papel de monarca a determinados vértices através de 

uma busca em largura no grafo. Os monarcas são vértices que possuem impérios de 

nível 1 e nível 2. Os vértices presentes no nível 1 do império de um monarca estão a 

uma aresta do monarca pai e os vértices de nível 2 a distância de duas arestas de seu 
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monarca pai. Vértices de nível 2 podem estar ligados a outros monarcas, formando 

assim uma árvore de monarcas. A Figura 4.1 ilustra uma árvore de monarcas. 

 

Figura 4.1 - Árvore de monarcas 

A árvore de impérios e monarcas é usada na tarefa de alocação de centros. Cada 

monarca tenta coletar um domínio de tamanho L, fator de carga que corresponde a uma 

das entradas do algoritmo: 

1. Os monarcas e seus respectivos impérios são usados para construir um 

grafo bipartido G´ = (M,V,E´), onde M é o conjunto de monarcas, V são 

os demais vértices e E´ = { VvMmvm ∈∈ ,|),( ,onde a distância de m a 

v é no máximo dois}.  

2. Constrói-se então uma rede de fluxos (flow network), onde um nó fonte s 

é conectado aos monarcas e os demais vértices são conectados a um nó 

terminal t da rede. A cada aresta incidente em s é atribuída uma 

capacidade L. Às demais arestas são atribuídas capacidade 1. Arestas 

presentes entre monarcas e seus respectivos impérios passam a possuir 

custo 1 enquanto que as demais possuem custo 0. 

3. Computa-se então o fluxo máximo de custo mínimo sobre esta 

configuração, vértices que recebem uma unidade de fluxo de um 

monarca farão parte de seu domínio. 
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Um monarca pode “capturar” vértices de outros impérios caso não haja nenhum 

disponível em seu próprio império. É possível que após esse processo de atribuição de 

domínios ainda existam vértices que ainda não foram alocados a nenhum centro. Então, 

são criados centros nestes vértices ainda desalocados. Este procedimento garante que a 

distância máxima entre um vértice e seu centro é no máximo 6, garantindo assim o fator 

de aproximação do algoritmo. 

A Figura 4.2 abaixo mostra exemplos de centros alocados pelo K-centros 

capacitado. Como se pode ver, as partições geradas não são necessariamente disjuntas, 

elas podem possuir vértices em comum, o que para o problema da patrulha faz com que 

os nós pertencentes a estas interseções sejam visitados mais vezes que os demais, pois 

são visitados por mais de um agente. Este comportamento diminui a ociosidade dos nós 

em regiões de interseção e não influi negativamente na medição da máxima ociosidade. 

 

Figura 4.2 – Centros alocados pelo k-center capacitado. 

Conclusões 
O algoritmo para resolução do K-Centros Capacitados foi implementado em 

Java, entretanto o gargalo no tempo de execução do algoritmo está na etapa de 

computação do fluxo. Por meio desta implementação foi possível perceber uma relação 

entre a densidade dos grafos de entrada e a quantidade mínima de centros alocados. De 

forma geral, é possível alocar k centros exatos para grafos com grandes densidades. Por 

outro lado, para grafos pouco densos, foi verificada a necessidade de alocação de mais 

que K centros.  
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Os centros e seus respectivos domínios podem ser encarados como subgrafos ou 

partições não disjuntas, úteis ao PMA. As partições não são disjuntas devido ao fato de 

poder existir interseções entre as partições. Este fato não prejudica o desempenho do 

PMA, pelo contrário, uma vez que o vértice estará sendo visitado mais vezes pelos 

agentes. 

Assim, dado um grafo e um número r de agentes, é possível criar r partições 

para os mesmos patrulharem. Os casos em que não é possível alocar r centros são 

discutidos na Seção 4.3. A seguir descrevemos o Problema das Partições Conexas 

Balanceadas (PCB). 

4.2.2 Partições conexas balanceadas 

O Problema da Partição Conexa Balanceada (PCB) consiste em dado um grafo 

G = (V, E) com pesos com valores inteiros atribuídos a seus vértices e um inteiro q ≤ 2, 

encontrar uma q-Partição P = {V1, V2, ..., Vq} de V tal que cada subgrafo induzido por 

Vi seja conexo para 1 ≤ i ≤ q e o peso do subgrafo menor seja o maior possível. Uma 

variação do PCB na qual o número q de partições é fixo é denotado por PCBq e é 

chamado de q-Partição Conexa Balanceada. 

Salgado [21] cita exemplos de aplicação do particionamento conexo balanceado, 

dentre eles podemos citar algumas áreas de processamento de imagens, paginação de 

bancos de dados, análise de clusters etc. 

Em nosso trabalho utilizamos heurísticas desenvolvidas por Lucindo [22] para 

resolução do PCB. Para a utilização de tais heurísticas no PMA foi necessário um 

mapeamento dos grafos de entrada do PMA para grafos de entrada do PCB uma vez que 

os grafos utilizados no problema da patrulha utilizam arestas com pesos para representar 

distancias entre localizações e no PCB os vértices é que apresentam pesos associados. 

Basicamente o que foi utilizado foi uma representação intermediária dos grafos. Esta 

representação é criada a partir de um mapeamento das arestas originais do grafo de 

entrada do PMA (com pesos) em vértices com pesos e arestas especiais ligando estes 

vértices formando assim um grafo de entrada do PCB. 
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Figura 4.3 – Mapemento de um grafo do PMA para a representação intermediária utilizada 
como entrada para o PCB. O grafo original (esq.) apresenta pesos somente nas arestas e não nos 

vértices. Já a representação intermediária (dir.) apresenta arestas de peso unitário, vértices de 
peso unitário (os vértices do grafo original) e vértices artificiais representando as arestas do 

grafo original. 

Ao término do particionamento é possível fazer o mapeamento inverso: subgrafos 

do PCB em subgrafos do PMA. Utilizamos duas formas de retorno aos vértices 

originais. Na primeira, mais simples, não nos preocupamos com a quantidade de 

vértices de cada subgrafo, cada vértice artificial ao ser mapeado para uma aresta leva 

consigo, para o subgrafo final, os dois vértices que a definem, não importando se os 

mesmos aparecem em outros subgrafos. Na segunda, analisamos se estes vértices já 

pertencem a um outro subgrafo, caso pertençam, então verificamos se a remoção dos 

mesmos dos subgrafos, exceto um, deixa os mesmos ainda conexos, caso sim, os 

mesmos são removidos, caso não, não são removidos. Às estratégias com estas duas 

variações damos os nomes de PCB1 e PCB2, respectivamente. 

4.2.3 Estratégia mista original 

Também avaliamos uma estratégia de patrulhamento baseada em partições 

proposta por Chevaleyre [2]. Nela o autor propõe um particionamento de grafos com 

base na remoção de arestas da árvore geradora de peso mínimo. A criação dos subgrafos 

é realizada da seguinte forma: (1) as arestas dos grafos são ordenadas de forma 

decrescente por ordem de peso (comprimento). Então, dado os r agentes a patrulhar o 

território, (2) são removidas as r-1 arestas mais pesadas gerando assim r partições. Cada 

subgrafo é então atribuído a um único agente que fica responsável por visitar os nós. A 

figura abaixo ilustra um grafo com pesos nas arestas e sua respectiva árvore geradora de 

peso mínimo. 
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Figura 4.4 – Grafo com pesos (esq.) e sua respectiva Árvore Geradora de Peso Mínimo (dir.). 

Ao executarmos o algoritmo proposto por Chevaleyre para geração de partições na 

árvore da Figura 4.4 e para um número de 3 agentes, teríamos a remoção das arestas BD 

e DE e a formação das partições {{B}, {A, C, E, F}, {D, G, I, H, J}}. 

4.3 Estratégias mistas 

Em nosso trabalho utilizamos a idéia de estratégias mistas, apresentada no 

Capítulo 3, onde métodos de particionamento de grafos são aplicados sobre o território a 

ser patrulhado para, em seguida, as partições resultantes serem patrulhadas 

individualmente pelos agentes. Após a geração dos subgrafos os agentes patrulheiros 

então utilizam o algoritmo de Christofides sobre os subgrafos resultantes de forma a 

elaborar um tour (seqüência de vértices) a ser utilizado durante o patrulhamento. A 

Figura 4.5 ilustra uma visão geral das estratégias mistas. 
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Figura 4.5 – Figura que ilustra  processo de obtenção de um tour para patrulhamento por 
agentes. O grafo original a ser patrulhado é particionado por algoritmo de partição, então o 

algoritmo de Christofides é executado sobre os subgrafos gerados e resultam em tours utilizados 
pelos agentes. 

 

O número de subgrafos gerados pelas estratégias de particionamento é definido 

pela quantidade de agentes patrulheiros. A heurística das partições conexas balanceadas 

produz um número exato de partições para o número de agentes, ou seja, dados r 

agentes serão gerados r subgrafos. Já para o caso do k-center capacitado, devido a 

particularidades do algoritmo, mais especificamente à densidade dos grafos (analisado 

no capítulo de resultados), o número de partições pode ser maior ou igual ao número de 

agentes, nunca menor. Nestes casos, a um agente são atribuídas mais de uma partição 

levando-se em consideração as distâncias entre as mesmas, tentando assim atribuir 

partições próximas a um mesmo agente. 

4.3.1 Organização dos agentes 

Com base nos tipos de particionamento apresentados na Seção 5.1 em conjunto 

com o conceito de estratégias mistas, elaboramos três arquiteturas de agentes. Tais 

arquiteturas possuem em comum os tipos de ações e percepções permitidas, a forma de 
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comunicação entre os agentes e o tipo de sociedade na qual estão inseridas. Porém 

possuem formas de atuar diferentes. A seguir descrevemos estas características. 

Tipo de sociedade 
Os agentes são organizados em uma sociedade fechada, ou seja, não permite 

aparecimento de novos agentes ou desaparecimento dos agentes já existentes. Ao início 

da atividade de patrulhamento um dos agentes assume o papel de coordenador e é 

responsável por perceber todo o grafo a ser patrulhado, executar um algoritmo de 

partição e atribuir os subgrafos resultantes a si mesmo e aos demais agentes 

patrulheiros. Após esta etapa de particionamento todos os agentes assumem o papel de 

patrulheiro não havendo nenhum tipo de prioridade sobre ou outros. 

Ações e percepções 
Todos os agentes possuem o mesmo conjunto de ações e percepções possíveis. 

Os agentes podem visitar os vértices e mover-se por todos os vértices, porém a 

visibilidade dos agentes é limitada apenas aos vértices adjacentes ao vértice atual que 

está sendo visitado, com exceção do coordenador no início da patrulha que possui a 

visibilidade de todo o grafo. 

Comunicação 
A única comunicação realizada entre os agentes é efetuada pelo agente 

coordenador. Ele repassa aos agentes patrulheiros os grafos a serem patrulhados. A 

comunicação é realizada através de mensagens enviadas pelo coordenador para os 

demais agentes. As mensagens contêm informações sobre os grafos (arestas e vértices) a 

serem patrulhados pelos agentes. 

Comportamento dos agentes 

No presente trabalho propomos três arquiteturas com base no tipo de estratégia 

de particionamento utilizada em combinação com a estratégia de escolha de nós dos 

agentes. Os três tipos de estratégias de partição são: k-center capacitado, Partições 

Conexas Balanceadas (PCB) e a com base nas MSTs. Por sua vez, temos as seguintes 

estratégias de escolha de nós: indo/vindo e cíclicas. 

As escolhas dos nós são feitas a partir das tours obtidas pelo algoritmo de 

Christofides sobre os subgrafos. Assim, dada uma tour T formada pela seqüência de 
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vértices {A, B, C, D}, a estratégia indo/vindo irá produzir a seqüência de vértices a 

serem visitados {A, B, C, D, C, B, A, B, C, D, ...}, enquanto que a estratégia cíclica irá 

produzir a seqüência {A, B, C, D, A, B, C, D, A, ...}. 

Assim, elaboramos as seguintes arquiteturas de agentes: 

Arquiteturas Tipo de particionamento Escolha dos nós 

AKCC K-center Capacitado Indo/vindo 

APCB1 PCB1 Indo/vindo 

APCB2 PCB2 Indo/vindo 

AMST MST Cíclica 

 

Na arquitetura AKCC, os agentes utilizam os centros das partições como o 

primeiro nó a ser patrulhado. Já os agentes APCB e AMST utilizam posições aleatórias 

como posição inicial. 

A implementação dos agentes foi realizada na linguagem Java [25] e sua 

arquitetura de software estendeu os agentes desenvolvidos para o simulador Simpatrol. 

4.4 Considerações finais 

Neste capítulo mostramos a escrita do PMA como um problema de 

minimização. Mais precisamente mostramos o caso para um agente e sua prova de NP-

completude a partir do MIN GRAPHICAL TSP. Também mostramos o MIN 

PATRULHA R-AGENTES, uma generalização do caso de único agente. 

Também mostramos as arquiteturas de agentes propostas. Detalhamos as 

estratégias de particionamento e escolha de nós de tais arquiteturas, bem como 

descrevemos algumas características inerentes à organização dos agentes que fazem 

parte das mesmas. 

No próximo capítulo mostramos os cenários de simulação dos experimentos, os 

resultados obtidos e uma discussão sobre os mesmos. 
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Capítulo 5 

5 Experimentos e Resultados 
Neste capítulo mostramos os cenários utilizados nos experimentos que 

envolveram as técnicas apresentadas até aqui. Também mostramos os resultados de tais 

experimentos bem como algumas conclusões sobre os mesmos. Começamos detalhando 

o simulador SimPatrol, utilizado na simulação das estratégias propostas nesta 

dissertação. 

5.1 O Simulador Simpatrol 

As estratégias propostas nesta dissertação foram implementadas e testadas 

utilizando o workbench de simulação da patrulha Simpatrol [13]. O Simpatrol é um 

simulador de ambientes de patrulha que facilita o desenvolvimento e teste de estratégias 

para o PMA onde são suportadas duas formas de patrulhamento: o patrulhamento por 

tempo real e o patrulhamento por ciclos. 

No patrulhamento por ciclos cada agente só pode executar suas ações após o 

agente imediatamente anterior ter executado suas ações, enquanto que no patrulhamento 

por tempo real a cada agente é alocado um espaço de tempo para realizar suas ações. 

Desta forma, no patrulhamento por tempo real, agentes com raciocínios complexos que 

demandem um maior tempo de escolha dos nós são, de certa forma, penalizados 
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refletindo assim o comportamento real de determinadas aplicações onde nem sempre a 

melhor estratégia teórica apresenta-se como a melhor na prática.  

O Simpatrol funciona na forma de cliente/servidor. O simulador atua como 

servidor e aloca portas para os agentes que agem como clientes. Ao início da simulação 

uma configuração inicial da simulação (ambiente, ações permitidas, percepções 

permitidas, limitações sobre as percepções, etc.) é transferida ao servidor por meio de 

um protocolo. A partir daí, um número indeterminado de agentes pode se conectar ao 

mesmo tempo ao servidor. A configuração inicial também estabelece a quantidade de 

sociedades e os tipos de sociedades permitidas (abertas ou fechadas) durante o tempo de 

simulação. 

5.2 Cenários de simulação 

Os cenários utilizados nas simulações do PMA integram um conjunto de fatores 

como o tipo de simulação, os parâmetros de configuração de simulação passados ao 

Simpatrol, a configuração da máquina onde as simulações foram executadas, a duração 

das simulações e os territórios a serem patrulhados. Começaremos detalhando os tipos 

de simulação. 

5.2.1 Tipos de simulação 

Neste trabalho utilizamos os dois tipos de simulação permitidos pelo Simpatrol: 

simulação de tempo real e simulação por ciclos. Utilizamos a simulação de tempo real 

para comparar os resultados das três arquiteturas ACKC, APCB e AMST. Por sua vez, 

utilizamos a simulação por ciclos para obter aproximações para a arquitetura ACKC 

sobre grafos cuja solução ótima é conhecida. 

5.2.2 Parâmetros do simulador 

Ao iniciar a simulação de uma patrulha no Simpatrol faz-se necessário a 

configuração de alguns parâmetros iniciais. Parâmetros como o número e tipo de 

sociedades de agentes, o número de inicial de agentes, as ações e percepções permitidas 
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aos agentes patrulheiros bem como as limitações das percepções. A Figura 6.1 detalha 

os parâmetros utilizados em todas as simulações, tanto por tempo real quanto cíclicas. 

Nº de 

sociedades 

Tipos de 

sociedades 

Nº de agentes Ações Percepções 

1 Fechada 3, 5 e 10 
agentes 

Ir para 
Visitar 

Grafo 
Própria 
Outros agentes 

Tabela 6.1 – Parâmetros do simulador 

 

Como mostrado na Tabela 6.1, utilizamos apenas uma sociedade fechada. 

Simulamos os mesmos territórios para sociedades de 3, 5 e 10 agentes. A cada agente 

eram permitidas as ações de visitar e ir para um determinado nó. Apesar das arquiteturas 

utilizarem apenas um coordenador, a princípio não se sabe qual agente desempenhará 

este papel. Desta forma, a todos os agentes é permitido o mesmo conjunto de 

percepções: percepção do grafo, na qual os agentes percebem todos os nós e arestas do 

grafo; percepção própria, que permite aos agentes saber qual sua posição em um 

determinado momento; e percepção da posição dos demais agentes. 

5.2.3 Configuração da máquina 

A configuração do hardware e do software utilizados na simulação não afeta os 

resultados das simulações por ciclo, uma vez que um ciclo só termina após todos 

agentes terem realizado alguma ação. Já os resultados das simulações por tempo real são 

afetados diretamente pela configuração da máquina onde são executadas, pois a 

velocidade do processamento da lógica dos agentes depende da combinação 

hardware/software. A Tabela 6.2 mostra a configuração da máquina utilizada nas 

simulações. 

Sistema 

Operacional 

Processador Memória RAM JVM 

Debian Etch (4.0) 
Intel x86 

Celeron 1.86GHz 1,0GB JDK 1.6.0  
Update 01 

Tabela 6.2 – Configuração da máquina 
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Todas as simulações, cíclicas e de tempo real, foram executadas nas mesmas 

condições tanto de hardware quanto de software. 

5.2.4 Tempo de simulação 

Por tempo de simulação nos referimos tanto ao tempo, em segundos, gasto em 

uma simulação por tempo real, quanto ao número de ciclos utilizados nos experimentos.  

Como nos trabalhos anteriores, foi observado em cada simulação, que os valores 

das ociosidades (média e máxima) variavam muito por um período inicial das 

simulações, mas atingiam uma fase com valores estáveis. Assim, de forma a definirmos 

um bom tempo de simulação, que possibilitasse que, tanto a ociosidade média quanto a 

máxima atingissem valores estáveis, elaboramos simulações de teste onde observamos o 

tempo e o número de ciclos necessários até que as ociosidades convergissem. Estas 

simulações iniciais foram realizadas com 5 agentes. 

As figuras 5.1 e 5.2 mostram gráficos da ociosidade média e máxima, 

respectivamente, para alguns dos grafos utilizados nas simulações. 

 

 

Figura 5.1 - Gráficos da ociosidade média para três grafos. À esquerda temos gráficos para 
arquitetura ACKC e à direita gráficos para a arquitetura APCB. 
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Figura 5.2 – Gráficos da máxima ociosidade para três grafos. À esquerda temos gráficos 
para arquitetura ACKC e à direita gráficos para a arquitetura APCB. 

Pudemos observar nas figuras 6.1 e 6.2 que a fase de estabilização dá-se por 

volta de 103x20 = 2060 segundos no caso da ociosidade média e 69x20 = 1380 

segundos no caso da máxima ociosidade. A multiplicação por 20 faz-se necessária pois 

o simulador registra as ociosidades a cada 20 segundos. A fim de garantirmos uma 

margem confiável, elaboramos um limite de 10800 segundos como tempo limite das 

simulações de tempo real. Realizamos análise semelhante com relação às simulações 

cíclicas e obtivemos 600 como o número limite de ciclos. Tomamos estes valores como 

limites dos tempos de simulação para o caso de 3, 5 e 10 agentes. 

5.2.5 Territórios patrulhados 

Utilizamos uma abordagem dos trabalhos anteriores com relação aos territórios 

utilizados nas simulações. Como já discutido, em nosso trabalho os territórios são 

representados computacionalmente por meio de grafos. Elaboramos assim grafos com 

base em dois parâmetros: número de vértices e densidade das arestas. Utilizamos a 

densidade das arestas como parâmetro, pois as estratégias de particionamento 

comportam-se de forma diferente quando o número desta varia muito. Assim, para as 

simulações de tempo real, utilizamos uma combinação entre grafos com 25, 35, 45, 55 e 
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70 vértices e densidades de 30%, 60% e 90%. Para cada combinação entre estes 

parâmetros utilizamos 20 grafos dando um total de 300 grafos. 

Para as simulações da arquitetura ACKC por ciclos, utilizamos uma combinação 

entre grafos com 25, 35, 45, 55 e 70 vértices e densidades de 30%, 60% e 90%. Para 

cada combinação entre estes parâmetros utilizamos 20 grafos dando um total de 300 

grafos. 

Todos os grafos foram gerados de forma aleatória. Os grafos utilizados nas 

simulações por ciclos possuem a particularidade de possuir um subgrafo gerador cuja 

solução ótima para o PMA é conhecida conforme detalhado na próxima subseção. 

5.3 Grafos com soluções ótimas 

Os grafos utilizados nas simulações por ciclo possuem subgrafos geradores aos 

quais as soluções ótimas do PMA são previamente conhecidas. Para criar tais grafos 

utilizamos o editor de grafos do Simulador Concorde [28]. No editor, utilizamos a 

distância geométrica entre pontos de um plano, o que respeita a desigualdade triangular. 

Para estes grafos obtivemos a solução do TSP, que corresponde à solução ótima do 

PMA para o caso único agente. 

Utilizamos 5 grafos com soluções conhecidas. Para atingirmos os parâmetros de 

densidade, adicionamos arestas de forma aleatória aos grafos. 

Na próxima seção apresentamos os resultados e as aproximações obtidas a partir 

destas simulações. 

5.4  Resultados obtidos 

Nesta seção mostramos os resultados obtidos por meio das simulações. 

Apresentamos resultados obtidos a partir dos grafos cujas soluções ótimas eram 

previamente conhecidas e comparamos os resultados obtidos pelas quatro arquiteturas 

de agentes implementadas. Começamos com a relação entre a densidade dos grafos e o 

número de centros obtidos pelo k-center capacitado. 
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5.4.1 Relação entre número de agentes e partições 

As arquiteturas desenvolvidas comportam-se de forma diferente com relação à 

relação entre o número de agentes e o número de partições geradas pela estratégia de 

particionamento. Para um número r de agentes a estratégia AMST gera q partições, 

onde q = r. Vale destacar que no trabalho teórico proposto por Chevaleyre [2], o valor 

de 15-aproximação para AMST corresponde aos casos onde o número de partições é 

menor ou igual ao número de agentes, ou seja q ≤ r. Desta forma, este valor de 

aproximação contempla o caso em que mais de um agente pode patrulhar a mesma 

partição. 

As arquiteturas APCB1 e APCB2 geram tantas partições quanto seja o número 

de agentes, ou seja, dados r agentes elas geram q partições onde q = r. Desta forma, 

nestas arquiteturas apenas um único agente patrulha cada partição de território. 

Já na arquitetura ACKC, o número de agentes pode ser menor que o número de 

partições. Para r agentes a estratégia gera q partições onde q ≥ r. Desta forma, um único 

agente pode patrulhar mais de uma partição. A seguir mostramos um pouco desta 

relação. 

5.4.2 Relação entre densidade e número de centros de ACKC 

 Ao verificarmos as partições geradas pela arquitetura ACKC foi observado que 

o número de centros alocados apresenta-se superior ao informado, uma vez que o 

número de centros a ser alocado é dado pela quantidade de agentes a realizar a patrulha, 

sendo assim um dos parâmetros do algoritmo de partição, para a maioria dos grafos com 

densidade baixa (30%). A Tabela 6.3 mostra a relação entre o número de 

vértices/densidade e o número de centros alocados. 
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Tabela 6.3 - Relação entre o número de vértices/densidade e centros 

 

Como podemos observar a partir da Tabela 6.3, o número de centros alocados 

decresce com o aumento da densidade. Isto se deve a como o algoritmo para geração de 

centros do k-center capacitado funciona. Conforme mostrado na Seção 5.1.1, o 

algoritmo constrói uma árvore de monarcas, como passo intermediário, na qual cada 

monarca pode possuir no máximo L vértices em seu império (tanto de nível 1 quanto de 

nível 2). Com um número muito alto de arestas, no caso de grafos com alta densidade, o 

tamanho dos impérios dos monarcas tende a ficar muito próximo a L, uma vez que 

existem mais “caminhos” entre um monarca e os possíveis integrantes de seus impérios 

(esta distância é no máximo de dois). Tal comportamento reflete na fase de alocação dos 

centros propriamente ditos o que resulta em um número menor de centros com um 

maior número (próximo ou igual a L) de vértices atribuídos a ele. 

Nº Vértices 30% 60% 90% 
Grafo 1 5 5 5 
Grafo 2 5 5 5 
Grafo 3 6 6 5 
Grafo 4 6 6 5 

25 

Grafo 5 6 5 5 
Grafo 1 6 5 5 
Grafo 2 7 5 5 
Grafo 3 6 6 5 
Grafo 4 5 5 5 

35 

Grafo 5 6 5 5 
Grafo 1 8 8 6 
Grafo 2 8 6 6 
Grafo 3 8 6 6 
Grafo 4 7 7 6 

45 

Grafo 5 8 7 6 
Grafo 1 10 5 5 
Grafo 2 7 6 5 
Grafo 3 8 5 5 
Grafo 4 12 6 5 

55 

Grafo 5 8 6 5 
Grafo 1 8 5 5 
Grafo 2 8 6 6 
Grafo 3 9 6 5 
Grafo 4 10 7 5 

70 

Grafo 5 8 6 5 
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5.4.3 Resultados 

Conforme mostrado na seção anterior, simulamos cenários onde sabíamos 

previamente o resultado da solução ótima do PMA. A partir dos resultados obtidos 

nestas simulações inferimos uma qualidade das heurísticas das arquiteturas ACKC e 

AMST. A qualidade das heurísticas é dada por: 

ValorOtimo

laçãoMedidaSimu
Qualidade = ,  

onde a medida da simulação corresponde a uma média da máxima ociosidade tomada 

após três simulações para 3, 5 e 10 agentes sobre cada um dos grafos listados na Tabela 

6.3 (totalizando 675 simulações) e o valor ótimo corresponde ao valor da solução ótima, 

previamente conhecido, para cada grafo. As Tabelas 6.4, 6.5 e 6.6 mostram os valores 

das qualidades para as heurísticas ACKC, AMST e APCB2, respectivamente. Por 

questão de representatividade, omitimos a tabela referente à qualidade da heurística 

APCB1, uma vez que ela apresentou qualidade inferior à sua versão melhorada 

(APCB2) em quase todos os cenários. Cada combinação linha x coluna das tabelas 

representa uma média de simulação de 20 grafos distintos por densidade, totalizando 

assim 300 grafos. 

Nº de vértices 30% 60% 90% 

25 5.65 5.62 5.56 

35 2.51 2.43 2.40 

45 11.30 11.23 11.19 

55 8.51 7.33 6.15 

70 6.63 5.41 5.15 

Tabela 6.4 – Qualidade do algoritmo do ACKC. 

 

Nº de vértices 30% 60% 90% 

25 7.78 5.77 5.76 

35 4.67 4.56 4.53 

45 10.92 10.52 10.41 

55 9.07 8.80 6.77 

70 7.41 6.01 5.82 

Tabela 6.5 – Qualidade do algoritmo do AMST. 
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Nº de vértices 30% 60% 90% 

25 7.76 7.44 6.83 

35 3.33 3.02 2.60 

45 9.27 8.78 8.63 

55 8.47 7.33 5.80 

70 7.60 7.06 6.22 

 

Tabela 6.6 – Qualidade da heurística APCB2. 

Observando as tabelas acima temos os seguintes resultados por número de 

vértices: 

25 vértices 
Para grafos com 25 vértices, ACKC obteve a melhor qualidade dentre as 

arquiteturas avaliadas. AMST apareceu em segundo lugar e APCB2 em terceiro. 

35 vértices 
Nos grafos com 35 vértices APCB2 obteve os melhores resultados para a 

densidade de 30%. ACKC obteve os melhores resultados para as densidades de 60% e 

90%. Mais uma vez AMST apresentou o pior desempenho dentre as três arquiteturas 

para todas as densidades. 

45 vértices 
APCB2 apresentou melhor resultado para todas as densidades, seguido por 

ACKC e AMST. 

55 vértices 
Para os grafos com 55 vértices, APCB2 mostrou-se a melhor arquitetura para os 

cenários onde os grafos possuíam 30% e 90% de densidade. ACKC e APCB2 exibiram 

o mesmo resultado nos cenários onde a densidade dos grafos era de 60%. AMST 

apresentou o pior desempenho das três. 
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70 vértices 
Para os cenários com grafos de 70 vértices, ACKC obteve os melhores 

resultados. AMST saiu-se melhor que APCB2 em todos os cenários. 

Conclusões  
A arquitetura ACKC obteve, no geral, os melhores valores da qualidade seguida 

por APCB2 e por AMST, nesta ordem. Também observamos que o comportamento das 

arquiteturas, para todos os cenários apresenta-se estável com relação à densidade, o 

valor da qualidade diminui linearmente em todos os cenários com o aumento da 

densidade para as três arquiteturas. 

5.4.4 Comparação da máxima ociosidade entre estratégias 
mistas 

Realizamos uma comparação entre os resultados da ociosidade máxima para as 

quatro arquiteturas baseadas em partição: ACKC, APCB1, APCB2 e AMST. Tais 

resultados são ilustrados nas figuras 5.2 a 5.14, onde mostramos, para as densidades de 

30%, 60% e 90% respectivamente. Em cada gráfico, o valor da máxima ociosidade 

(cada barra) foi tomado com base em 20 grafos. Para cada grafo foi tomado a média do 

valor da máxima ociosidade após três simulações. 

Por cenário de simulação nos referimos ao número de vértices e densidade do 

grafo, que representa o território sendo simulado, e aos parâmetros de simulação já 

citados como número de agentes, tipo de sociedade, ações/percepções permitidas, 

configuração de máquina e parâmetros de simulação. 
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Figura 5.2 – Máxima ociosidade para cenários com grafos com 25 vértices para 3 agentes. 
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Figura 5.3 – Máxima ociosidade para cenários com grafos com 25 vértices para 5 agentes. 
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Figura 5.3 – Máxima ociosidade para cenários com grafos com 25 vértices para 10 agentes. 
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Figura 5.4  – Máxima ociosidade para cenários com grafos com 35 vértices para 

3 agentes 
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Figura 5.4  – Máxima ociosidade para cenários com grafos com 35 vértices para 

5 agentes 
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Figura 5.5  – Máxima ociosidade para cenários com grafos com 35 vértices para 10 agentes. 
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45 VÉRTICES
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Figura 5.6 – Máxima ociosidade para cenários com grafos com 45 vértices e 3 agentes. 
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Figura 5.7 – Máxima ociosidade para cenários com grafos com 45 vértices e 5 agentes. 
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Figura 5.8 – Máxima ociosidade para cenários com grafos com 45 vértices e 10 agentes. 
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Figura 5.9 – Máxima ociosidade para cenários com grafos com 55 vértices e 3 agentes. 
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Figura 5.10 – Máxima ociosidade para cenários com grafos com 55 vértices e 5 agentes. 
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Figura 5.11 – Máxima ociosidade para cenários com grafos com 55 vértices e 10 agentes. 
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70 VÉRTICES
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Figura 5.12 – Máxima ociosidade para cenários com grafos com 70 vértices e 3 agentes. 
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Figura 5.13 – Máxima ociosidade para cenários com grafos com 70 vértices e 5 agentes. 
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Figura 5.14 – Máxima ociosidade para cenários com grafos com 70 vértices e 10 agentes. 

 

ACKC 

A arquitetura ACKC apresenta seu melhor desempenho nos cenários com 3 

agentes e 25 vértices e nos cenários de 5 agentes e 25, 35 e 45 vértices. Em termos da 

densidade dos cenários, ACKC resultados mais estáveis para os cenários com 70 

vértices, possuindo desempenho semelhante pra todas as densidades. Em linhas gerais, 

nos cenários intermediários, esta arquitetura apresenta o segundo melhor desempenho 

dentre as arquiteturas propostas. 

AMST 

A arquitetura AMST apresentou o terceiro melhor desempenho para os cenários 

de 3 agentes com 25 vértices, 5 agentes com 25 e 35 vértices, 10 agentes com 35 

vértices. À medida que o tamanho dos cenários aumentou, tanto em número de agentes 

quanto em número de vértices, o desempenho desta arquitetura foi piorando, sendo o 

pior dentre as quatro propostas. 

APCB1 
De maneira geral, a arquitetura APCB1 apresentou desempenho inferior a sua 

versão melhorada APCB2. Na grande maioria dos cenários simulados APCB2 

apresentou resultado pior que APCB2. Exceto nos cenários de 3 agentes com 25 vértices 
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e 3 agentes com 45 vértices. Em comparação com as demais arquiteturas, APCB1 

apresentou-se como a terceira melhor estratégia de patrulhamento. 

APCB2 
A arquitetura APCB2 apresenta os melhores resultados dentre as arquiteturas 

propostas para os maiores cenários. Obteve o melhor desempenho para os cenários com 

3 agentes e 55 e 70 vértices, 5 agentes e 55 e 70 vértices e em todos os cenários com 10 

agentes. Esta estratégia foi a segunda melhor nos demais cenários. De maneira geral, 

APCB2 apresentou-se como a arquitetura mais eficiente dentre as arquiteturas propostas 

apresentando seus melhores resultados à medida que o tamanho dos cenários cresceu. 

Conclusões 
A arquitetura APCB2 apresentou-se como melhor estratégia de patrulhamento 

no quesito ociosidade máxima na maioria de todos os cenários simulados. ACKC 

aparece com o segundo melhor resultado da ociosidade máxima para os cenários 

simulados. APCB1 aparece como terceira melhor e por último a arquitetura AMST. 

Notamos também que as duas arquiteturas vencedoras são as que apresentam a melhor 

estratégia de particionamento, isto é, são as que apresentam partições mais equilibradas. 

A estratégia que ficou em último lugar apresenta uma estratégia muito simples de 

particionamento. Também foi possível observar que os resultados ficam mais estáveis à 

medida que o tamanho dos grafos aumenta. 

5.4.5 Comparação da ociosidade média entre estratégias mistas 

Apesar de focarmos a análise de nossos resultados mais na máxima ociosidade, 

também realizamos comparações entre as ociosidades médias das arquiteturas ACKC, 

APCB1, APCB2 e AMST. Utilizamos os cenários de simulação da subseção anterior 

(máxima ociosidade). Os resultados são ilustrados nas figuras 5.15 a 5.29. 



 

71 

25 VÉRTICES

0

50

100

150

200

250

300

30% 60% 90%

O
C

IO
S

ID
A

D
E

 M
É

D
IA

AMST

ACKC

APCB1

APCB2

 

Figura 5.15 – Ociosidade média para cenários com grafos com 25 vértices e 3 agentes. 
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Figura 5.16 – Ociosidade média para cenários com grafos com 25 vértices e 5 agentes. 
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Figura 5.17 – Ociosidade média para cenários com grafos com 25 vértices e 10 agentes. 
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 Figura 5.18 – Ociosidade média para cenários com grafos com 35 vértices e 3 agentes. 
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Figura 5.19 – Ociosidade média para cenários com grafos com 35 vértices e 5 agentes. 
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Figura 5.20 – Ociosidade média para cenários com grafos com 35 vértices e 10 agentes. 
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45 VÉRTICES
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Figura 5.21 – Ociosidade média para cenários com grafos com 45 vértices e 3 agentes. 
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Figura 5.22 – Ociosidade média para cenários com grafos com 45 vértices e 5 agentes. 
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Figura 5.23 – Ociosidade média para cenários com grafos com 45 vértices e 10 agentes. 
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Figura 5.24 – Ociosidade média para cenários com grafos com 55 vértices e 3 agentes. 
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Figura 5.25 – Ociosidade média para cenários com grafos com 55 vértices e 5 agentes. 
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Figura 5.26 – Ociosidade média para cenários com grafos com 55 vértices e 10 agentes. 
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70 VÉRTICES

0

100

200

300

400

500

600

700

800

30% 60% 90%

O
C

IO
S

ID
A

D
E

 M
É

D
IA

AMST

ACKC

APCB1

APCB2

 

Figura 5.27 – Ociosidade média para cenários com grafos com 70 vértices e 3 agentes. 
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Figura 5.28 – Ociosidade média para cenários com grafos com 70 vértices e 5 agentes. 

70 VÉRTICES

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

30% 60% 90%

O
C

IO
S

ID
A

D
E

 M
É

D
IA

AMST

ACKC

APCB1

APCB2

 

Figura 5.29 – Ociosidade média para cenários com grafos com 70 vértices e 10 agentes. 



 

76 

 

A arquitetura AMST apresentou o melhor desempenho com relação à ociosidade 

média. ACKC foi a segunda melhor arquitetura no geral, enquanto que APCB2 e 

APCB1 obtiveram o terceiro e quarto melhores resultados, respectivamente. 

5.5 Considerações finais 

Neste capítulo mostramos os cenários utilizados nas simulações das arquiteturas 

propostas. Mostramos os parâmetros de configuração das simulações bem como os 

resultados obtidos. Também discutimos fatores que levaram a tais resultados. No 

próximo capítulo mostramos algumas conclusões gerais desta dissertação bem como 

possíveis trabalhos futuros. 
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Capítulo 6 

6 Conclusão e trabalhos futuros 
Neste capítulo, apresentamos os resultados alcançados, as dificuldades 

encontradas e os trabalhos futuros. 

6.1 Resultados Alcançados 

Este trabalho apresentou bons resultados mostrando a viabilidade do 

particionamento dos territórios a serem patrulhados. Também nos dá direções para 

estender esta pesquisa investigando novas estratégias de particionamento. 

Mostramos o relacionamento da densidade dos grafos com as estratégias de 

partição. Também relacionamos os resultados da máxima ociosidade com a qualidade 

das partições geradas. Quanto mais balanceadas as partições, melhores os resultados 

apresentados. 

Nos cenários simulados para 3 e 5 agentes com até 45 vértices a arquitetura 

ACKC apresentou os melhores resultados seguida por APCB2, APCB1 e AMST. Para 

os cenários com 3 e 5 agentes com 55 e 70 vértices a arquitetura APCB2 apresentou 

desempenho superior à ACKC seguida por APCB1 e AMST. De maneira geral, para os 

cenários com 10 agentes, APCB2 mostrou-se melhor que as demais arquiteturas devido 

à melhor distribuição de nós por agente nas partições. Já a arquitetura AMST apresentou 
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resultados próximos às demais nos cenários com até 55 vértices, porém ainda assim de 

forma geral apresentou desempenho inferior às demais. Por fim, a arquitetura APCB1 

mostrou bons resultados para os cenários de 5 e 10 agentes com 55 vértices e nos 

cenários com 45 vértices (para 3, 5 e 10 agentes). Já nos cenários com 70 vértices a 

variação entre ela e ACKC e APCB2 foi mais acentuada. 

6.2 Dificuldades Encontradas 

A geração das instâncias ótimas necessitava respeitar as condições da 

desigualdade triangular. Também era necessário que o formato dos grafos gerados fosse 

de fácil manipulação a fim de ser utilizado como entrada dos clientes desenvolvidos. 

Para isso, utilizou-se o editor de grafos do simulador Concorde [28]. Ele utiliza 

coordenadas espaciais no plano, utilizando assim a distância geométrica entre vértices, o 

que respeita a desigualdade triangular. 

O simulador da patrulha utilizado ainda encontra-se em fase de 

desenvolvimento, o que acarretou em uma interação muito grande com o desenvolvedor 

do Simpatrol. Isto fez com que a arquitetura dos agentes envolvidos, bem como os 

clientes utilizados nas simulações, apresentasse estrutura análoga à arquitetura do 

simulador. Também, em conjunto com o desenvolvedor do Simpatrol, foi desenvolvido 

uma estrutura de registro dos eventos que ocorrem em uma simulação, tal módulo foi 

desenvolvido utilizando-se os conceitos de programação orientada a aspectos. 

6.3 Trabalhos Futuros 

Há diversas possibilidades abertas acerca do estudo do PMA. Já há um estudo no 

sentido de elaborar estratégias de patrulhamento para ambientes dinâmicos, onde 

localizações e caminhos estão sujeitos a aparecer/desaparecer em tempo de execução. 

Em termos mais práticos pode-se realizar comparações sob as mesmas condições 

de máquina e de ambiente de simulação das estratégias mais relevantes desenvolvidas 

para o PMA bem como simular as estratégias de partições com outros tamanhos e tipos 

de sociedades de agentes. Já em termos teóricos, é possível realizar uma prova de 

aproximação mais formal das estratégias baseadas em partições apresentadas. Também 
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é possível elaborar uma estratégia para obtenção dos fatores de aproximação 

teoricamente. 
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