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Resumo: Neste trabalho realizamos o estudo da metaheuŕıstica C-GRASP, ou GRASP cont́ınuo,
e sua aplicação na otimização global de funções cont́ınuas em caixas. C-GRASP é uma extensão
da metaheuŕıstica GRASP, do domı́nio da otimização discreta para o da otimização cont́ınua.
Basicamente trata-se de uma heuŕıstica do tipo busca local com recomeços (multistart), porém a
cada iteração emprega uma fase de construção composta por caracteŕısticas gananciosas, adapta-
tivas e aleatórias, que resultam em soluções diversificadas e de boa qualidade para a fase de busca
local. Uma proposta alternativa para a fase local é apresentada e o desempenho das heuŕısticas
comparado sobre um conjunto de problemas teste extráıdos da literatura.

Palavras-chave: GRASP, C-GRASP, Metaheuŕısticas, Otimização Global

1 Introdução

Em muitos problemas de otimização encontrar uma solução local é suficiente. Porém em alguns
problemas há a necessidade de se encontrar o minimizador global. Dentre outras áreas estes
problemas aparecem na Economia, na Engenharia Qúımica, etc, [5].
De um modo geral, o problema de otimização global pode ser definido como encontrar x̄ ∈
X ⊂ Rn tal que f(x̄) ≤ f(x), ∀x ∈ X. Neste trabalho, consideramos f ∈ C2 e X definido
por restrições de canalização nas variáveis, X = {x ∈ Rn | li ≤ xi ≤ ui, para i = 1, 2, . . . , n}.
Apesar da simplicidade do conjunto viável X, não há hipótese alguma de convexidade sobre f ,
e as não convexidades da função podem levar a inúmeros mı́nimos locais, o que dificulta a busca
pelo minimizador global.
Neste trabalho consideramos o estudo do C-GRASP ou, GRASP cont́ınuo, introduzido por
Hirsch et al. [7], que estende as idéias da heuŕıstica GRASP, proposta por Feo e Resende [4], do
domı́nio da otimização discreta para o da otimização cont́ınua. Além disso, consideramos uma
alternativa à proposta de Hirsch et al., utilizando métodos clássicos em programação não linear
na fase local da heuŕıstica GRASP, como pode ser encontrado na literatura, [1].
Na Seção 2 é apresentada uma breve descrição da heuŕıstica GRASP. Na Seção 3 são expostas as
ideias do GRASP cont́ınuo. A Seção 4 traz os resultados computacionais obtidos, comparando
o C-GRASP proposto por Hirsch et al. com nossa proposta e também com uma heuŕıstica
multistart pura. As conclusões aparecem na Seção 6.

2 Greedy Randomized Adaptive Search Procedures

Feo e Resende [4] descrevem a metaheuŕıstica GRASP, como um procedimento de busca local
com recomeços (multistart), onde cada iteração é composta por uma fase de construção e uma
fase de busca local. A fase de construção combina técnicas gananciosas com seleção aleatória
para produzir um conjunto diversificado de soluções de boa qualidade que servem de ponto
inicial para a fase de busca local.



fase de construção
1. enquanto uma soluç~ao s n~ao estiver pronta
2. criar lista restrita de candidatos (RCL)
3. es ← elemento selecionado aleatoriamente em RCL
4. acrescentar es à soluç~ao s
5. adaptar funç~ao gananciosa
6. fim enquanto

Figura 1: Pseudo-código da fase de construção

2.1 Fase de Construção

Nesta fase o objetivo é construir uma solução fact́ıvel para o problema original. Essa construção
é feita elemento a elemento através de uma seleção aleatória de candidatos em uma lista restrita,
ordenada por uma função gananciosa adaptativa.
A cada iteração a escolha do próximo elemento a integrar a solução é determinada pela ordenação
dos elementos restantes, em uma lista de candidatos, com respeito a uma função gananciosa.
Tal função deve medir o benef́ıcio na escolha de cada um dos elementos restantes. O processo
de construção é adaptativo pois, após a escolha de um certo elemento, a função gananciosa deve
ser adaptada, de modo a refletir o impacto da última escolha.
A componente probabiĺıstica do GRASP é caracterizada pela escolha aleatória de um dentre os
melhores candidatos da lista. A lista de melhores candidatos é chamada RCL (Restricted Candi-
date List). A restrição na lista de candidatos pode ser realizada por valor ou por cardinalidade.
Por exemplo, se f(x) é a função de benef́ıcio podemos formar a RCL com todos os elementos
x tais que f(x) > αf∗ onde f∗ é o melhor valor dentre os candidatos. É claro que a escolha
de α influencia no tamanho da RCL e, consequentemente na qualidade das soluções obtidas na
fase de construção. Note que restringir o tamanho da RCL a 1, nada mais é do que empregar
uma heuŕıstica gananciosa na fase de construção. À medida que o tamanho da RCL aumenta,
em média a qualidade da solução diminui, mas em contrapartida a diversidade nas soluções
aumenta. É esperado que a perda na qualidade média das soluções, em prol da diversificação,
seja compensada pela fase de busca local.
Um pseudo-código da fase de construção é apresentado na Figura 1.

2.2 Fase de Busca Local

A partir de uma solução s obtida na fase de construção, a fase de busca local, procura por
uma melhor solução s′ em uma vizinhança de s, N(s). Enquanto houver melhoria na solução o
processo de busca local continua, até encontrar um ótimo local, isto é, encontrar uma solução
s∗ tal que s∗ é melhor que qualquer outro s ∈ N(s∗).
Note que a escolha adequada da estrutura de vizinhança N(.), as técnicas empregadas para
busca em tal vizinhança, e o ponto inicial são os principais fatores para o sucesso da busca local.
A Figura 2 apresenta um pseudo-código para o GRASP.

GRASP
1. enquanto um critério de parada n~ao for satisfeito
2. s← fase de construcao()
3. s← busca local(s)
4. atualizar melhor solucao(s∗)
5. fim enquanto

Figura 2: Pseudo-código GRASP



C-GRASP
1. enquanto um critério de parada n~ao for satisfeito
2. x← UnifRand(l,u)
3. h← h0

4. enquanto h > hε

5. IMPL ← 0, IMPC ← 0
6. (x, IMPC)← fase de construcao(x,f,n,l,u,h,α)
7. (x, IMPL)← busca local(x,f,n,l,u,h,MaxDir)
8. se f(x) < f(x∗)
9. x∗ ← x, f(x∗)← f(x)
10. fim se
11. se IMPC = 0 e IMPL = 0
12. h← h/2
13. fim se
14. fim enquanto
15. fim enquanto

Figura 3: Pseudo-código C-GRASP

3 GRASP Cont́ınuo

Hirsch et al. [7], estenderam as ideias do GRASP do campo da otimização discreta para o da
otimização cont́ınua. Nesta seção apresentamos as caracteŕısticas do GRASP cont́ınuo, ou C-
GRASP, como em [7], e sua aplicação na resolução do problema de otimização global cont́ınua
em caixas. Um pseudo-código para C-GRASP é apresentado na Figura 3.
Assim como o GRASP, C-GRASP consiste em um procedimento de busca local com recomeços
(multistart). A cada iteração uma solução é obtida através da fase de construção e a partir desta
solução se inicia uma busca local. O procedimento é repetido até que um critério de parada
pré-estabelecido seja satisfeito (normalmente se estabelece um limite no número de iterações
externas ou avaliações de função).
A cada iteração externa do C-GRASP, um ponto aleatório x é obtido de uma distribuição
uniforme na caixa X = {x ∈ Rn | li ≤ xi ≤ ui, para i = 1, 2, . . . , n}, linha 1. O parâmetro h
controla a discretização do espaço de busca, e é inicializado com o valor h0, linha 2. A seguir, a
iteração interna (fase de construção e fase de busca local), é repetida enquanto o parâmetro de
discretização não atingir um limitante inferior hε.
Na iteração interna os parâmetros IMPC e IMPL, linha 5, monitoram o progresso nas fases de
construção e de busca local respectivamente. A partir da solução obtida na fase de construção
é iniciada a fase de busca local. Após a busca local, se houve melhoria na solução, atualizamos
a melhor solução, linhas 8 e 9. Se não houve progresso nem na fase de construção, IMPC = 0,
nem na fase de busca local IMPL = 0, então a discretização é refinada, h ← h/2, linhas 11
e 12. Dizemos que a fase de busca local teve progresso, IMPL = 1, se a mesma foi capaz de
melhorar a solução fornecida pela fase de construção. Note que, uma solução x fornecida pela
fase local, serve também como entrada para a próxima fase de construção. Dizemos que a fase
de construção teve progresso, IMPL = 1, se a mesma foi capaz de gerar um ponto x′ distinto
do ponto de entrada x.
Nas próximas seções as fases de construção e busca local são descritas em detalhes.

3.1 Fase de Construção

A fase de construção, emprega caracteŕısticas gananciosas, aleatórias e adaptativas para cons-
truir uma solução fact́ıvel elemento a elemento. No caso do C-GRASP, elemento a elemento
pode ser entendido como coordenada a coordenada. A Figura 4 apresenta um pseudo-código da
fase de construção.



fase de construcao
1. S ← {1, 2, . . . , n} (variáveis livres)
2. ReUse← 0, IMPC ← 0
3. enquanto S 6= ∅
4. maxg ← −∞, ming ←∞
5. para todo i ∈ S faça
6. se ReUse = 0
7. zi ← LineSearch(x,h,i,n,f,l,u)
8. gi ← f(x1, x2, . . . , zi, xi+1, . . . , xn)
9. fim se
10. se gi < ming, ming ← gi

11. se gi > maxg, maxg ← gi

12. fim para
13. RCL = {i | gi ≤ (1− α)ming + αmaxg}
14. j ← RandomSelect(RCL)
15. se xj = zj

16. ReUse← 1,
17. c.c.
18. xj ← zj

19. ReUse← 0
20. IMPC ← 1
21. fim se
22. S ← S \ {j}
23. fim enquanto

Figura 4: Pseudo-código Fase de Construção

Inicialmente consideramos todas as coordenadas (variáveis) livres, e à medida em que a solução
vai sendo constrúıda as coordenadas vão sendo fixadas. A solução é considerada conclúıda
quando todas as coordenadas estiverem fixadas.
A cada iteração da fase de construção, para cada coordenada i ainda não fixada, linha 5, é
realizada uma busca linear, linha 7, e o melhor valor dentre f(x± (kh)ei) é atribúıdo como valor
de benef́ıcio gi para tal coordenada. Os valores mı́nimo e máximo gi’s são armazenados em ming
e maxg respectivamente e entram no critério para a formação da RCL, conforme linha 13.
Na linha 14, ocorre a seleção aleatória de uma coordenada j na RCL, a qual será fixada a partir
de então, linha 22. Note que, o resultado da busca linear em uma certa coordenada j, pode
resultar em zj = xj , e se tal coordenada foi selecionada na linha 13, então o ponto x não será
alterado ao fixar essa coordenada. Tal fato é contemplado pelo parâmetro ReUse, linha 16, e
serve para evitar buscas lineares redundantes, isto é, a partir do mesmo ponto x.

3.2 Fase de Busca Local

Após todas as coordenadas (variáveis) estarem fixadas, a solução da fase de construção x está
completa. A partir deste x é iniciada a fase de busca local, na tentativa de encontrar x′ melhor
do que x, na vizinhança de tal ponto, N(x).
Em [7], Hirsch et al., pedem que f seja apenas cont́ınua, e então propõe uma busca local sem uso
de derivadas. Tal busca local consiste em buscar x′ melhor que x em direções “quase canônicas”
escolhidas aleatoriamente. O pseudo-código para a busca local é apresentado na Figura 5.
As direções “quase canônicas” consideradas, são da forma: [1, 0,−1, . . . , 0], [0,−1, 1, , . . . , 1],
etc; ou seja, vetores cujas componentes são 0,1 ou -1. É claro que ao trabalhar em Rn, temos
3n− 1 direções deste tipo, um número que se torna muito alto, à medida em que aumentamos a
dimensão n. Por esse motivo, a busca não é realizada em todas essas 3n − 1 direções, mas sim
em no máximo NumDirTry direções escolhidas aleatoriamente.



buscal local
1. Improve← 1
2. NumDirTry ← min {3n − 1, MaxDir}
3. enquanto Improve
4. Improve← 0, D ← ∅
5. enquanto Improve = 0 e |D| < NumDirTry
6. d← RandGen(D,s)
7. D ← D ∪ {d}
8. x← x + hd
9. se l ≤ x ≤ u
10. se f(x) < f(x∗)
11. x∗ ← x, f(x∗)← f(x)
12. D ← ∅, Improve← 1
13. fim se
14. fim se
15. fim enquanto
16. fim enquanto

Figura 5: Pseudo-código Busca Local

Para cada direção aleatória d verifica-se se x+hd se encontra dentro da caixa, e se houve melhoria
na função objetivo f(x+hd) < f(x). Em caso positivo a melhor solução é atualizada. Enquanto
houver melhoria no valor de f o processo é repetido, ou seja, x∗ é considerado minimizador local
se f(x∗) < f(x∗+hd) para todas as NumDirTry direções d selecionadas. A Figura 5 apresenta
um pseudo-código da fase de busca local.
Novamente lembramos, que esta sugestão de busca local, proposta por Hirsch et al., pode ser
utilizada para qualquer função cont́ınua, não necessariamente diferenciável. Porém, se consi-
deramos funções continuamente diferenciáveis, podemos tirar proveito dos métodos clássicos de
programação não linear, como Newton, Quase-Newton, na fase de busca local. Neste traba-
lho, consideramos uma alternativa para a busca local, baseada em um método tipo região de
confiança adaptado para restrições de canalização [2]. Tal método é implementado na função
fmincon do software MATLAB.

4 Resultados Computacionais

A implementação da metaheuŕıstica C-GRASP, como em [7], foi realizada através do software
MATLAB, e a denominamos GRASP1. Além disso uma implementação do C-GRASP utilizando
um método local tipo região de confiança também foi realizada, usando-se a função fmincon
do MATLAB. A esta implementação denotaremos por GRASP2. Também realizamos uma imple-
mentação do procedimento multistart usando o fmincon como solver local.
Para checar o desempenho das heuŕısticas implementadas, utilizamos um conjunto de 17 proble-
mas teste, extráıdos da literatura [5], [8], cuja descrição completa pode ser encontrada em [6].
O ótimo global f∗ é conhecido para todos os 17 problemas. Assim consideramos que um algo-
ritmo obteve sucesso ao tentar resolver um problema, se o mesmo alcançou um valor f suficien-
temente próximo do ótimo global

|f∗ − f | < ε1 |f∗|+ ε2,

respeitando o limite de 100.000 avaliações de função. Para os algoritmos que utilizam ava-
liações de gradiente, além de avaliações de função, utilizamos a seguinte medida de avaliações:
feval + n∇feval.
Os valores dos parâmetros utilizados foram: h0 = 1, hε = 0.01, α = 0.4, MaxDir = 30,



GRASP1 GRASP2 Multistart
N S feval t(s) S feval ∇feval t(s) S feval ∇feval t(s)

BRA 2 35 7089 0.28 35 50 5 0.04 35 7 7 0.01
RAST2 2 0 100000 4.5 35 60 10 0.02 35 1025 1025 2.68
RAST5 5 0 100000 4.11 35 238 10 0.04 3 16150 16150 53.17
MICH2 2 35 2604 0.17 35 33 10 0.02 35 20 20 0.06
MICH5 5 2 99941 5.77 35 1382 23 0.15 35 3313 3313 12.67
GRIEW 2 2 99986 25.84 14 48124 7 7.18 12 52779 52779 70.86
THCB 2 31 42593 2.03 35 921 10 0.05 35 20 20 0.04
SHCB 2 35 1658 0.08 35 24 7 0.01 35 21 21 0.05
HM3 3 35 1890 0.49 35 211 14 0.07 35 12 12 0.05
HM6 6 18 74569 9.61 35 240 12 0.11 35 12 12 0.07
SH5 4 8 94658 7.41 35 13662 33 1.11 35 25 25 0.09
SH7 4 6 93412 8.64 35 17214 41 1.65 35 28 28 0.10
SH10 4 4 99579 11.57 35 21782 50 2.56 35 28 28 0.11
SHU 2 35 13208 0.72 35 65 5 0.01 35 264 264 0.91
L5 5 2 98224 7.18 35 296 5 0.03 35 42 42 0.14
L8 8 0 100000 12.11 35 698 6 0.08 35 49 49 0.24
L10 10 0 100000 13.4 35 1057 7 0.13 35 63 63 0.39

Tabela 1: Resultados obtidos

ε1 = 10−4, ε2 = 10−6, e como semente para o gerador aleatório, Rand(’twister’,4321).
Cada heuŕıstica foi executada 35 vezes para cada problema. A Tabela 1, apresenta os resultados
obtidos. A primeira coluna traz as iniciais do problema, a coluna N informa a dimensão, a
coluna S o número de sucessos dentre as 35 execuções, feval a média de avaliações de função,
∇feval a média de avaliações de gradiente e t(s) o tempo médio em segundos. São destacados
em negrito os melhores valores para cada um dos problemas.

O desempenho das heuŕısticas foi medido através da ferramenta perfil de desempenho, introdu-
zida por Dolan e Moré [3]. Como medida de desempenho adotamos o tempo médio em segundos.
A Figura 6 apresenta o gráfico de perfil de desempenho para as metaheuŕıstica implementadas.

Figura 6: Perfil de Desempenho



5 Conclusões

Pelos resultados obtidos, verificamos que GRASP1, a implementação do C-GRASP proposto por
Hirsch et al. [7], foi a menos eficiente e robusta dentre as heuŕısticas. De fato, o esquema de
busca local empregado em GRASP1 é pouco eficiente, e faz com que o C-GRASP original ne-
cessite de um número muito elevado de avaliações de função para alcançar o ótimo global com
a precisão desejada, e isso pode ser observado em [7]. Como estabelecemos um limitante não
muito alto para o número de avaliações de função, na maioria dos casos GRASP1 não alcançou o
ótimo global.
Já a heuŕıstica Multistart, usando fmincon como solver local, apresentou resultados satis-
fatórios para funções que apresentavam um pequeno número de mı́nimos locais. No entanto,
para problemas com vários mı́nimos locais ou de dimensão maior, Multistart encontrou difi-
culdades.
GRASP2, a heuŕıstica C-GRASP com fmincon como solver local, foi a mais eficiente, resolvendo
cerca de 60% dos problemas em menor tempo, e também a mais robusta, resolvendo a totalidade
de problemas usando menos recursos. O uso de um método local que explora as informações
fornecidas pelas derivadas da função, em nosso caso um método tipo região de confiança imple-
mentado em fmincon, na fase de busca local, torna GRASP2 bem mais eficiente que a proposta
original GRASP1. Além disso a fase de construção aprimora os pontos iniciais aleatórios, explo-
rando de forma inteligente o espaço de busca, resultando em pontos iniciais, para a fase local,
muito mais interessantes que multistart.
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