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Resumo

Atualmente, é crescente o interesse em algoritmos inspirados em fenômenos naturais para
definir procedimentos computacionais que possam resolver problemas complexos, como por ex-
emplo, problemas de otimização combinatória. Neste trabalho, introduzimos uma heuŕıstica
baseada no comportamento de uma população de formigas e propomos seu uso para resolução
de problemas de layout.
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1 Introdução

O problema de layout é um problema antigo e após a sua apresentação e o advento dos com-
putadores, recebeu considerável atenção de diversos pesquisadores. Ao longo dos anos, diferentes
formulações para o problema foram apresentadas na literatura. Foi modelado como um prob-
lema de programação quadrática por Koopmans & Backmann (1957), ocorrendo refinamentos
posteriores. Muitos trabalhos seguiram esta modelagem e até hoje ainda é uma das principais
abordagens utilizadas.

Existem diversas situações práticas que exigem a construção de layouts eficientes. Tais
como, planejamento de edif́ıcios para campus universitário, arranjos de departamentos em hos-
pitais, minimização do comprimento de fios em circuitos eletrônicos, escalonamento de linhas de
produção, roteamento, ordenação de dados correlacionados em meios magnéticos, entre outros.

A importância do estudo do problema de layout apresenta dois aspectos: econômico e
cient́ıfico. Do ponto de vista econômico, um layout eficiente em uma indústria, por exemplo,
pode obter uma considerável redução de custos. A dimensão do investimento em novas facili-
dades nas indústrias e outras instituições, a cada ano, incentiva a busca de novas alternativas
para o problema (Furtado & Lorena). Além disso, o replanejamento de layout é algo frequente
devido principalmente, a evolução tecnológica que produz novas máquinas e equipamentos, e de
grande relevância para qualquer organização que pretenda ser competitiva e eficiente em sua
área de atuação.

Do ponto de vista cient́ıfico, o problema de layout é um problema de otimização combi-
natória de dif́ıcil solução para problemas de grande dimensão. O problema de programação
quadrática, umas das principais abordagens, foi demonstrado ser um problema NP-completo
por Sahni e Gonzalez (1976). Vários métodos heuŕısticos tem sido propostos para obtenção de
soluções satisfatórias.

Uma abordagem emergente é a otimização por colônia de formigas. Nesse contexto, na
literatura vem sido publicados diversos artigos de pesquisas recentes.



O algoritmo de colônia de formigas é inspirado pelo comportamento de formigas reais, em
particular pelo seu comportamento na busca por alimento. Uma das idéias centrais do algo-
ritmo, proposto originalmente por Dorigo et al. (1991), é a comunicação indireta baseada em
trilhas de feromônio entre uma colônia de formigas. As trilhas de feromônio são um tipo de in-
formação numérica distribúıda e modificada pelas formigas para refletir sua experiência quando
da resolução de um problema particular.

Este trabalho, apresenta uma proposta de resolução de problemas de layout através do al-
goritmo de colônia de formigas.

A organização deste artigo é a que vem a seguir:

• Seção 2: apresentamos o problema de layout e sua formulação matemática.

• Seção 3: apresentamos o algoritmo de colônia de formigas e como este pode ser utilizado
para resolver problemas de layout, assim como um pseucódigo.

• Seção 4: apresentamos os resultados obtidos através de testes computacionais que visam
avaliar o desempenho das propostas feitas na seção 3.

• Seção 5: apresentamos nossas conclusões e propostas de trabalhos futuros.

2 O Problema de Layout

O problema de layout de ordem n, consiste em encontrar a melhor alocação de n cenários
(departamentos, máquinas, etc) para n locações dentro de um campo de aplicação (indústria,
banco, hospital, etc). Matematicamente pode ser expresso da seguinte forma:

Minimizar
n∑
i=1

n∑
k=1

n∑
j=1

n∑
l=1

Tjldikxijxkl

sujeito a
n∑
i=1

xij = 1 para j = 1,...,n

n∑
j=1

xij = 1 para i = 1, ...,n

xij = 0 ou 1 ∀i, j

Onde:

• Tjl - é o tráfego entre os cenários j e l;

• dik - é a distância entre as localizações i e k;

• xij = 1 - se a localização i está atribuida ao cenário j; xij = 0 - caso contrário.

Cada termo da soma quádrupla consiste da atribuição de um par de cenários e um par de
localizações. O produto tráfego x distância Tjldik é o componente da função objetivo resultante
do tráfego entre os cenários j e l e entre as localizações i e k. O primeiro conjunto de restrições
exige que cada cenário é atribúıdo a apenas uma localização. O segundo conjunto assegura que
cada localização está associada a apenas ao um único cenário.



3 Otimização por colônia de formigas

As formigas são capazes de encontrar o caminho mais curto entre uma fonte de alimento e o
formigueiro sem a utilização de dados visuais. Enquanto caminham, as formigas depositam uma
substância denominada feromônio (designação genérica de substâncias secretadas pelas formigas
que servem de meio de comunicação entre elas), e tem seu deslocamento baseado em trilhas de
feromônios previamente depositados por outras formigas. Estas trilhas de feromônio pode ser
observadas por outras formigas e motiva-las a seguir um determinado caminho, isto é, um movi-
mento aleatório das formigas segue com maior probabilidade uma trilha de feromônio. Esta é
uma maneira de como as trilhas são reforçadas e mais e mais formigas tendem a seguir aquela
trilha (Coelho & Neto (2004)).

Baseado neste fenômeno surgiu a heuŕıstica de colônia de formigas. Esta é uma heuŕıstica de
inteligência coletiva definida por uma população de formigas artificiais que possui as seguintes
caracteŕısticas:

• é um algoritmo não determińıstico baseado em mecanismos presentes na natureza, isto
é, baseado no comportamento de formigas para determinação de caminhos para procura
eficiente de fontes de alimento;

• é um algoritmo paralelo e adaptativo, pois uma população de formigas movê-se simultane-
amente, de forma independente;

• é um algoritmo cooperativo, pois cada formiga escolhe um caminho com base na informação
(feromônio) depositada por outras formigas que tenham selecionado previamente o mesmo
caminho.

A seguir apresentaremos como este algoritmo pode ser aplicado à problemas de layout.

3.1 Colônia de formigas e o Problema de Layout

Para obtermos uma solução para problemas de layout através do algoritmo de formigas,
utilizamos uma população de m formigas, as quais, paralelamente, constroem soluções passo a
passo, atribuindo um cenário para cada localização. Depois que todas formigas constroem sua
solução, as melhores atribuições são recompensadas tendo em vista, encontrar melhores soluções
nos próximos ciclos.

Para satisfazer as restrições de que cada localização esteja associada a apenas um único
cenário assim como cada cenário deve estar associado a apenas uma única localização, cada
formiga possui uma espécie de memória (tabu list), que armazena as localizações já utilizadas
e para a formiga quando esta encontra uma solução. Uma vez que um ciclo é completado, esta
lista é esvaziada, para que a formiga possa em ir em busca de novas soluções.

As soluções são constrúıdas probabilisticamente, de acordo com a seguinte equação:

P kij(t) =
[τij(t)]α[nij ]β∑

r/∈tabuk
[τir(t)]α[nir]β

se j /∈ tabuk(1)

0 caso contrário (2)

Onde:



• P kij(t) é a probabilidade da k-ésima formiga (k = 1, 2, ...,m) atribuir o cenário j para a
localização i no tempo t.

• α, β são parâmetros ajustados heuristicamente. A variável α é a ponderação do feromônio
e β a ponderação da informação heuŕıstica.

• nij = 1
dij

a distância entre i e j.

• τij(t) a intensidade do feromônio do par (i,j) no tempo t.

Ao atribuir o cenário j para a localização i a formiga deposita uma certa quantidade de
feromônio sobre o par (i,j), a qual é definida da seguinte forma:

∆τkij =
Q

Lk
se o par (i,j) faz parte da solução (3)

0 caso contrário (4)

Onde:

• Q - é uma constante.

• Lk - o valor da função objetivo para a solução obtida pela k-ésima formiga.

A itensidade do feromônio é atualizada com o passar do tempo de acordo com a equação
abaixo:

τij(t+ 1) = ρτij(t) + ∆τij (5)

Onde:

• ρ - coeficiente que representa a persistência do feromônio.

•
∆τij =

m∑
k=1

∆τkij (6)

Inicialmente não há trilha de feromônio, esta é gerada aleatoriamente utilizando distribuição
uniforme.

Com isto, podemos apresentar o algoritmo que visa encontrar soluções para problemas de
layout através da heuŕıstica de colônia de formigas:

Passo 1

• t = 0

• Cálculo de nij = 1
dij

• Determinar a quantidade de formigas (m)



Passo 2

• Para k = 1 até m

– Repetir (para cada cenário)

∗ Escolha com a probabilidade dada pela equação (1), a localização de cada facili-
dade. Atualize a tabu list.

– Até a tabu list está cheia (o ciclo é repetido n vezes)

• Fim para

• Para k = 1 até m

– Compute Lk
– Atualize a melhor solução encontrada

• Fim para

Passo 3

• Para cada par (i,j) calcule ∆τij de acordo com a equação (6)

• Atualize a matriz de feromônio de acordo com a equação (5)

Passo 4

• Se o critério de parada não foi satisfeito

– Para cada par (i,j) ∆τij = 0

– Esvazie a tabu list de todas as formigas

– Vá para o passo 2

• Do contrário

– Imprima a melhor solução e pare

O algoritmo acima poder ser visto com maiores detalhes em (Colorni et al. (1999)).

4 Resultados Computacionais

Para se avaliar o desempenho do algoritmo descrito na seção anterior foram realizados testes
com 7 diferentes problemas, os quais pertencem ao banco de problemas propostos por Nugent
et al. (1968). Estes são problemas de arranjo de departamentos. Utilizamos os problemas com
5, 12, 14, 15, 16 e 17 departamentos. Os dados podem ser obtidos em http://www.opt.math.tu-
graz.ac.at/qaplib/inst.html.

Para cada problema foram realizados 50 testes com um máximo de 5000 iterações e difer-
entes valores para os parâmetros α = 1, 2 e 5 (ponderação do feromônio), β = 1, 2 e 5
(ponderação de informações heuristicas), ρ = 0.5, 0.7 e 0.9 (persistência de feromônio),
Q = 1, 10 e 100 (quantidade depositada de feromônio em cada ciclo) e m = 5, 10e 20
(tamanho da população de formigas). Foi mantido α = 1, beta = 5, ρ = 0.5 e m = 5. Os
quadros abaixo resumem os resultados obtidos.

As implementações foram feitas em Matlab 7.0.1 e executadas em uma plataforma Intel
Core Duo, 1.73 GHz e 2Gb de RAM.



Problemas Melhor solução

Nug 5 C:50, S:4-1-5-2-3
Nug 12 C:602, S:12-8-4-10-9-5-6-11-3-1-2-7
Nug 14 C:1074, S:1-6-11-12-2-14-3-4-9-5-13-10-8-7
Nug 15 C:1256, S:6-11-8-7-14-15-4-1-3-5-2-9-12-13-10
Nug 16a C:1764, S:5-13-7-10-15-1-4-6-2-14-9-8-11-12-3-16
Nug 16b C:1318, S:2-3-14-7-13-4-5-16-15-7-6-9-11-12-1-10
Nug 17 C:1906, S:6-3-5-17-13-4-1-12-14-9-11-7-15-8-2-10-16

Quadro 1 - Problemas analisados e suas melhores soluções após a implementação.

Problemas C.Ótimo Melhor Custo E.Relativo
Nug5 50 50 0.00%
Nug12 578 602 4.15%
Nug14 1014 1074 5.92%
Nug15 1150 1256 9.22%
Nug16a 1610 1764 9.57%
Nug16b 1240 1318 6.29%
Nug17 1732 1906 9.13%

Quadro 2 - Análise comparativa entre as melhores soluções e as soluções obtidas após implementação.

Problemas Melhor Pior Média D. Padrão
Nug5 1 3446 91.20 506.57
Nug12 14 4876 1731.89 1486.10
Nug14 113 4729 2304.81 1414.99
Nug15 13 4945 2685.33 1536.71
Nug16a 181 4977 1983.89 1303.32
Nug16b 87 4956 2555.78 1441.37
Nug17 22 4957 2225.36 1470.66

Quadro 3 - Desempenho do algoritmo para cada problema estudado através das iterações

5 Conclusões e trabalhos futuros

Para problemas de pequeno porte os resultados obtidos, quando comparados com as melhores
soluções conhecidas, foram satisfatórios. Entretanto, a partir de 12 departamentos o algoritmo
apresentou limitações. Nesse contexto, estudos posteriores devem ser realizados visando-se a
configuração de mecanismos de otimização que visem um melhor compromisso com a escolha de
parâmetros, buscas locais e globais para problemas de maior porte.
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