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Resumo Um nível adequado de atividade física é importante para a manutenção de
um estilo de vida saudável. À medida que envelhecemos, é necessário ter
em consideração as lesões e um cuidado especial às diversas condições de
saúde que poderão afetar o bem-estar. A compreensão do que é adequado
muitas vezes requer conhecimento e treino especializados. Existem muitas
aplicações móveis que contêm a capacidade de monitorizar globalmente o
nível de atividade, contudo foi verificada a falta de aplicações que propo-
nham pequenas alterações ao dia-a-dia que sejam facilmente acomodadas
por uma faixa grande da população, como por exemplo, sugerir alterações
de caminhos percorridos a pé de modo que se possa acomodar um determi-
nado nível de intensidade de exercício. Esta dissertação tem como objetivo
responder a essa falta propondo as ferramentas e algoritmos desenvolvidos.
Foram pesquisados algoritmos de pesquisa de caminhos com uma distância
pré-definida. Na literatura científica foram encontrados algoritmos de oti-
mização de trajetos mas que não tomam em consideração a distância alvo,
usando outras métricas como o tempo de duração da viagem por exem-
plo. Este tipo de algoritmo seria muito relevante para sugerir às pessoas as
pequenas alterações nos nossos trajetos do dia-a-dia. O trabalho que foi de-
senvolvido inclui um algoritmo que propõe percursos com base em distâncias
alvo e que otimiza os trajetos tendo em conta parâmetros e restrições multi-
dimensionais. Foi igualmente desenvolvida uma API para que os algoritmos
desenvolvidos possam ser integrados facilmente em aplicações para o efeito
que inclui o algoritmo com passagem por pontos intermédios e um algoritmo
que visa resolver o problema de criação de caminhos em que tenha sido de-
terminado uma distância máxima a percorrer. Os diversos testes ao sistema
mostram que os trajetos obtidos cumprem com os requisitos propostos e
foram a parte essencial de publicações científicas.





Keywords Customized Walk Paths; Traveling Salesman; Path Finding; Creating paths
with limitations.

Abstract An adequate level of physical activity is important for maintaining a healthy
lifestyle. As we age, it is necessary to take into consideration the injuries and
special care to the various health conditions that may affect the well-being.
Understanding what is appropriate often requires specialized knowledge and
training. There are many mobile applications which include the ability to
globally monitor the levels of activity, but some applications lack in the area
that offer small changes to the daily life that could be easily accommodated
by a large population, such as suggesting changes of walking paths so that
a certain level of exercise intensity can be achieved. This dissertation aims
to offer solutions by proposing the tools and algorithms developed. Path
search algorithms with a predefined distance were searched. In the scienti-
fic literature were found optimization algorithms of routes but they do not
take into account the target distance and rather use other metrics such as
the duration time of the trip for example. This kind of algorithm would
be very relevant to suggest to people the small changes in our day-to-day
routines. The work that was developed includes an algorithm that proposes
routes based on target distances and that optimizes the paths taking into
account parameters and multidimensional restrictions. An API has also been
developed so that the developed algorithms can be integrated easily into ap-
plications for the purpose. The API includes the algorithm with mandatory
crossing by a number of points of interest and an algorithm that aims to
solve the problem of creation of paths in which a maximum distance to go
has been determined. Several tests to the system show that the obtained
paths comply with the proposed requirements and were the essential part of
scientific publications.
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Enquadramento
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Capítulo 1

Introdução

Hoje em dia a população em geral leva um estilo de vida que nos obriga a cumprir um
horário rigoroso a um ritmo elevado. Para isso, torna-se importante que sejamos eficientes
no que toca à nossa produtividade, incluindo a vertente do planeamento do nosso próprio
trajeto.

Por outro lado, o desafio da pesquisa/criação de caminhos tem sido muito estudado do
ponto de vista da optimização em virtude da menor distância e/ou do menor custo mas
não tanto do ponto de vista da pesquisa/criação de caminhos com uma distância ou custo
pré-determinados, como seria mais adequado no contexto do exercício físico. Durante
a análise científica de artigos e trabalhos realizados sobre este tema, verificou-se que
existem várias soluções para os diferentes casos específicos relacionados com o problema
da pesquisa de caminhos. Contudo não foi possível encontrar muita informação que
inclua a criação de caminhos com uma restrição específica que é a distância pré-definida.
A motivação da realização desta dissertação inclui portanto a intenção de melhorar o
exercício físico da população idosa cuja percentagem na população nacional encontra-se
a aumentar.

Com esta realidade em consideração, existem vários projetos como o SmartWalk:
Cidades Inteligentes para Séniores ativos que tem o objetivo de criar um sistema de
monitorização de bem-estar e atividade física no contexto de Cidades Inteligentes (CI).
No âmbito do SmartWalk foi efetuada uma análise sistemática a todas as aplicações
móveis de exercício físico existentes nas diferentes lojas digitais (Apple Store, Windows
Store, Android Play) permitindo identificar uma inexistência de ferramentas e aplicações
que tenham em consideração as necessidades especiais de cada indivíduo no momento
que se gera um trajeto que faz parte de um regime de exercício diário. Tanto a análise
das aplicações como o respetivo resultado encontram-se disponíveis no artigo [56].

No desenvolvimento do algoritmo inicial foi utilizada a lógica de pesquisa de caminho
de passagem obrigatória por pontos intermédios para que se tenha em consideração os
lugares favoritos do utilizador. A heurística utilizada foi a distância pois esta é a mais
próxima da forma quantitativa da heurística que se pretende que é o esforço de percorrer
um determinado caminho. O software foi desenvolvido em forma de API para que se
possa incluir facilmente em aplicações web ou outros projetos que iriam beneficiar das
vantagens disponíveis. A API terá à sua disposição o algoritmo inicial e o resultado do
mesmo de forma que possa ser representado em framework de mapas e em programas
geográficos como o QGis e o ARCGis. O resultado foi adquirido devido ao recurso da
utilização de uma fonte gratuita de dados reais da rede rodoviária de Portugal continental
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4 1.Introdução

que inclui o valor da distância de cada estrada.
Foi efetuado um estudo para que se possa ter uma noção da relação entre a distância

máxima que se pode percorrer dentro de uma área de pesquisa cujo distância do raio seja
em metros. Tendo em consideração os resultados, foi possível disponibilizar uma proposta
de um algoritmo que consta como uma solução para um problema genérico de pesquisa
de caminhos e que cuja delimitação é a distância máxima que se pretende percorrer. Os
resultados visuais de ambos os algoritmos demonstraram que os parâmetros e restrições
impostas são respeitadas e que o tempo de execução sofre um pequeno aumento com
diferentes pontos de interesse selecionados. Estes resultados serão publicados num artigo,
já aceite, que tem como base a API e o algoritmo inicial na conferência ICITS’19 – The
2019 International Conference on Information Technology & Systems.

Esta tese encontra-se estruturada em seis capítulos distribuídos por três partes. A
primeira parte é designada como Enquadramento em que contém a introdução e a revisão
do estado da arte. Na revisão efetuou-se um estudo dos algoritmos de pesquisa de cami-
nhos mais conhecidos bem como foram uma análise de diferentes trabalhos e algoritmos
mais complexos que fizeram parte de soluções para problemas reais em vários contextos
complexos.

A segunda parte contém os capítulos 3 e 4. O capítulo 3 contém as ferramentas
e tecnologias utilizadas durante o desenvolvimento de uma API resultante do tema e
o algoritmo escolhido em base da pesquisa efetuada no estado da arte. No capítulo 4
encontra-se descrito o algoritmo desenvolvido bem como a descrição da implementação
de uma API. Podemos encontrar neste capítulo a lista de requisitos necessários para
que a API possa funcionar corretamente bem como a identificação do anexo que contém
a documentação completa de todos os métodos existentes da API que se pode aceder
diretamente.

A terceira e última parte tem como nome Resultados e Discussão que contém o
capítulo 5 e 6. Os resultados dos diferentes testes executados na API encontram-se no
capítulo 5 bem como o resultado de um estudo que visa encontrar um raio de pesquisa
numa área com uma distância pretendida. No capítulo 6 são apresentadas as conclusões
finais do trabalho realizado.

Em anexo encontra-se a documentação da API desenvolvida.

João Luis Paula Ferreira do Amaral Dissertação de Mestrado



Capítulo 2

Revisão do Estado da Arte /
Trabalho Relacionado

Atualmente já existem trabalhos efectuados e cujos objetivos se focam na resolução de
problemas específicos que incluem a pesquisa de caminhos. Contudo neste capítulo vai ser
dada especial atenção a alguns desses problemas incluíndo o estudo das várias heurísticas
bem como as metodologias que cada autor utilizou para resolver cada um desses mesmos
problemas. Exemplo disso é a informação acerca de algoritmos genéricos, uma análise
de outros algoritmos e cujas heuristicas são de base probabilística bem como estratégias
adoptadas.

Para resolver o problema da pesquisa de caminhos, existem atualmente soluções que
se encontram aplicadas em várias tecnologias e ferramentas que são utilizadas frequen-
temente pela maioria da população mundial, dentro das quais, GPS [50], sistemas de
navegação em videojogos [60] e ate à robótica[64][28].

Estas ferramentas podem ser implementadas em tempo real utilizando uma meto-
dologia dinâmica que permite a pré-geração de planos/caminhos dependendo de várias
variáveis contextualizando ao objetivo que se pretende.

• GPS ( Global Positioning System ) é a ferramenta mais utilizada a nível global
para navegação. De uma forma sintetizada, ao tornar o mapa num sistema de gra-
fos considerando as vias de circulação como arestas e as intersecções (cruzamentos
e/ou biforcações) como vértices será possível aplicar algoritmos como o A*, Dijks-
tra, Bellman-Ford entre outros, podendo assim resolver problemas da pesquisa de
caminhos, o Short Path Problem e o Traveling Salesman Problem por exemplo.

• Em videojogos o problema do path finding é bastante conhecido. Á medida que o
jogador navega no mundo virtual, o terreno é uma representação abstrata de alto
nível que nada mais é do que um grafo. Estas representações geralmente incluem
pontos de referência no grafo, navmeshes e são descritos com recurso a algoritmos
como o HBA[7].

Este é um algoritmo de path finding e que é utilizado com bons resultados ao nível
da topologia de terreno estático e dinâmico.

• No campo da robótica, as aplicações existentes demonstram a necessidade de atingir
a maior eficácia possível no que toca ao planeamento dos caminhos. Ao longo
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6 2.Revisão do Estado da Arte / Trabalho Relacionado

do tempo, os algoritmos começaram a produzir soluções que na altura poderiam
não ser as ideais mas que contudo eram as melhores opções (sub-ótimas) tendo
vindo a melhorar desde então. As várias aplicações para estes robots passam por
aspiradores automáticos, corte de relvados ou máquinas de colheitas automáticas.
Independentemente das suas funções, estes robots têm as mesmas regras básicas
mesmo que não consigam satisfazer todas elas, tais como: (1) percorrer todos os
pontos numa área determinada sem repetir as posições já anteriormente percorridas,
(2) evitar obstáculos, (3) trajetórias simplificadas (4) definir o caminho possível com
base das opções definidas.

Existem vários problemas com caracteristicas específicas como Exhibition Visitors
problem [74]. Este consiste em encontrar a rota mais curta em que o visitante consiga
visitar todas as exposições de um museu sem ter um ponto de começo definido. Já o Bus
route design problem [24] consiste em que o autocarro inicie num ponto e mais tarde,
passar por um determinado número de paragens previamente definidas até chegar ao
terminal final percorrendo a menor distância possível. Além destes, existem também
outros problemas mais generalizados como o Shortest Path Problem(SPP) e o Traveling
Salesman Problem(TSP).

Ao longo dos últimos anos as técnicas têm vindo a melhorar em termos de precisão e
eficiência e que não ignoram componentes importantes que contribuem para a resolução
do problema como a geração do grafo, adaptado ao problema em questão e à escolha do
algoritmo adequado.

No artigo [37] é apresentado um algoritmo baseado em algoritmos genéricos que pla-
neia vários modelos de caminhos. Contudo existem mais abordagens para resolver os
problemas de pesquisa de caminhos como por exemplo um método baseado nos compor-
tamentos das formigas [23].

2.1 Algoritmos gerais para pesquisa de caminhos

Para resolver os vários problemas da pesquisa de caminhos existe um grupo de algoritmos
base que são utilizados. Ao ser fornecido um grafo (G = (V,E)) constituido por vértices
(V) ligados entre si por arestas (E) é possivel percorrer esse mesmo grafo de forma a
resolver o relativo problema.

As ordens de grandeza apresentadas nos algoritmos descritos em seguida foram ad-
quiridas com recurso ao fibonacci heap. O fibonacci heap é uma estrutura de dados para
as operações de fila prioritária com a melhor execução quando comparando com outra
estruturas semelhantes, incluíndo o binary heap.[27]

• A* [68]: O algoritmo A* é um algoritmo de pesquisa heurística que possibilita
a resolução do problema Shortest Path Problem (SPP) baseando-se na utilização
da heurística correta. Durante a pesquisa, o algoritmo toma decisões baseadas
numa fórmula matemática básica podendo assim escolher o melhor vértice vizinho
consoante a heurística aplicada.

f(n) = g(n) + h(n).

Tendo todos os nós do grafo numa lista de nós não alcançados, verifica-se o g(n)
que é o custo atual desde o nó inicial até ao nó (n). h(n) é o resultado do cálculo

João Luis Paula Ferreira do Amaral Dissertação de Mestrado
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da heurística escolhida estimando o custo desde o nó (n) até ao nó de destino. Esta
heurística é dependente da informação e do tipo de problema em questão.

A escolha da heurística reflete a compreensão do problema e da estratégia que se
quer aplicar para a resolver.

Os passos para aplicar este algoritmo passam por marcar o vértice inicial do grafo
e o vértice de destino, aplicando depois a fórmula para determinar a direção que
o algoritmo deve tomar para atingir o destino. O último passo passa por guardar
o caminho já percorrido para que mais tarde se possa utilizar um método que irá
efetuar o retrocesso dos vértices desde a sua posição final até à posição inicial para
verificar o trajeto efetuado.

• Dijkstra [12] [71]: É um dos algoritmos mais utilizados tendo uma contribuição
importante no planeamento de rotas importantes como as rotas de evacuação como
evidenciado em [77].

O algoritmo Dijkstra é o algoritmo preferencial para determinar o caminho mais
curto entre dois vértices de um grafo mas também para efetuar o cálculo da Shortest-
Path Tree (SPT) sendo este último efetuado através de um único vértice inicial.
Com uma abordagem gulosa (greedy), o algoritmo seleciona sempre o vértice com
menor custo e cujo vértice não tenha ainda sido processado.

É ainda possivel resolver vários tipos de problemas ao aplicar pequenas alterações
ao algoritmo para que seja possível atingir os objetivos pretendidos, como por
exemplo:

– Para resolver problemas como o Single-Source shortest path(SSSP) o algoritmo
poderá utilizar a pesquisa em largura (Breadth-First Search)

– Para resolver o problema All-Pairs Shortest Path é aplicado o algoritmo Dijks-
tra em todos os vértices.

O processo básico do algoritmo consiste em fornecer um ponto de partida (s) e
gradualmente as opções no grafo são expandidas. Isto torna possível explorar cada
vértice até que o vértice de destino seja alcançado, registando depois o caminho
percorrido.

Enquanto a lista Q não se encontrar vazia é escolhido um vértice dessa lista que não
se encontre na lista S com a menor dist(v). Na primeira iteração o vértice s seria
o escolhido porque o valor da distância é zero logo é escolhido o vértice seguinte
com menor distância, inserindo esse vértice escolhido na lista S indicando que esse
vértice já foi visitado.

Para atualizar os valores da distância dos vértices adjacentes ao vértice atual
recorre-se à seguinte condição.

dist(v) + weight(u, v) < dist(u)

Se for encontrada uma nova distância mínima entre o vértice (v) e o novo vértice
(u), então a distância de (u) é atualizada. Caso contrário, nenhuma alteração é
efetuada.
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Sempre que um vértice é visitado, é inserido numa lista para que nas iterações
futuras possa ser ignorado. Quando todos os vértices forem visitados pelo algo-
ritmo, será possível verificar o caminho mais curto pois a matriz de distância terá
a distância mais curta entre cada vértice.

Para a resolução de problemas de classe NP-hard como o TSP, o algoritmo Dijks-
tra, com a sua abordagem ambiciosa, possui uma ordem de grandeza exponencial.
Quanto maior for o número de vértices no grafo, maior é o número dos cálculos que
o algoritmo terá de efetuar.

A ordem de grandeza do algoritmo Dijkstra ao utilizar o Fibonacci Heap é de
O(|V |2) [41].

• Bellman-Ford [69] [6]: Bellman-ford é outro algoritmo clássico para resolver o pro-
blema do Single-Source Shortest paths tal como o algoritmo Dijkstra. É um algo-
ritmo de programação dinâmica que opera num grafo em que é somente fornecido
um vértice como posição inicial. Contudo não é determinado o vértice de destino
pois o objetivo do algoritmo não é calcular o caminho entre dois vértices, mas
sim calcular o caminho mais curto do vértice fornecido até cada um dos restantes
vértices do grafo.

O funcionamento do algoritmo resume-se em dois passos importantes. O primeiro
passo trata da deteção de ciclos com pesos negativos que impossibilitam a conclusão
da solução, e o segundo passo trata da utilização de uma função de relaxation. Caso
algum caminho contenha um vértice dentro de um ciclo negativo, poderá tornar
menos penoso o contorno desse mesmo ciclo.

A função relaxation é um método importante para o algoritmo, pois vai ser conti-
nuamente chamada para calcular a distância entre os vértices para que possa ser
comparada com os resultados previamente calculados.

A ordem de grandeza do algoritmo é de O(|V |.|E|) [41].

• Floyd-Warshall [38] [41]: O algoritmo Floyd-Warshall é mais um algoritmo que
permite resolver o problema do caminho com menor custo em grafos. Uma das
diferenças entre este algoritmo em comparação com o algoritmo de Bellman-Ford
e o algoritmo Dijkstra é que estes dois últimos calculam o caminho mais curto a
partir de um vértice inicial. Já o algoritmo Floyd-Warshall por sua vez, calcula a
distância mais curta a cada par de vértices. Isto tem como objetivo o de aglomerar
todos os cálculos com o intuito de atingir a resolução final do problema. Como foi
descrito na literatura referida neste algoritmo, este utiliza programação dinâmica
dividindo o problema global em problemas mais específicos. Isto torna possível
a resolução de cada um deles de forma independente para que no fim se consiga
adquirir a solução final para o problema global.

Por exemplo, para calcular o caminho mais curto entre A e C existe a necessidade
de calcular previamente o caminho mais curto de A para B me depois o caminho
mais curto de B para C, ou seja, ao calcular a última parte do caminho pretendido
é previamente verificado o valor das partes anteriores para que no fim seja possível
calcular o caminho mais curto através dos caminhos mais curtos entre os pontos
intermédios.
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O algoritmo Floyd-Warshall devolve o resultado pretendido desde que o grafo não
contenha ciclos negativos. O algoritmo pode detetar a sua existência ao verificar
se existe valores negativos na matriz de custo.

A ordem de grandeza do algoritmo é de O(|V |3)[41].

• Johnson [72]: Tal como o algoritmo Floyd-Warshall, o algoritmo Johnson’s resolve
o problema de all pairs shortest path. Apesar de estes algoritmos serem muito
semelhantes, o que os difere é que o algoritmo Floyd-Warshall funciona de forma
mais eficaz em grafos que contêm muitas arestas enquanto que o algoritmo Johnsons
funciona melhor com grafos que contenham menos arestas.

O algoritmo tira proveito do conceito de reweighting que utiliza o algoritmo Bellman-
Ford para remover os pesos negativos no grafo permitindo assim a utilização do
algoritmo Dijkstra para calcular o caminho mais curto.

A ordem de grandeza do algoritmo é de O(|E|.|V |+ |V |2.log2(|V |))[41].

2.2 Shortest Path Problem

O caminho mais curto é um problema matemático cujo objetivo é encontrar o trajecto
mais curto entre dois vértices num grafo com recurso à utilização de heurísticas como
por exemplo, o custo das arestas entre os vértices. Este problema é recorrente em várias
aplicações[48].

A utilização de um grafo é a metodologia mais utilizada para resolver este problema
de uma forma mais prática.

O SPP pode ser utilizado para resolver problemas de transporte que visa determinar
o custo mínimo possível até que o objetivo seja atingido. A informação adquirida para
resolver este tipo de problemas poderá ser insuficiente o que impede a sua resolução como
por exemplo o valor dinâmico das arestas. Dando assim oportunidade a formulações de
variáveis fuzzy que levam a resolução de problemas que neste caso é considerado fuzzy
transportation problems (FTPs) [21]. Para fazer frente a estes problemas, foram desen-
volvidos algoritmos como em [22] que compara o algoritmo proposto com alternativas já
existentes.

Variações do SPP

• Single-source shortest path (SSSP): É um dos problemas mais tradicionais quando
se pretende descobrir o caminho mais curto a partir de um vértice fornecido até
todos os outros vértices do grafo. O grafo necessário para este problema é um grafo
cujo valor dos custos das arestas devem ser positivos. [62]

• Breadth-first search (BFS): É um algoritmo de pesquisa em largura utilizado na
pesquisa em grafos ou em estruturas de dados em árvore. BFS é a peça central para
muitos algoritmos que percorrem grafos. É utilizado para encontrar o caminho mais
curto desde o vértice inicial até todos os restantes vértices existentes num grafo.
A solução deverá conter um número de arestas mínimo necessário para atingir o
vértice de destino. Também é um princípio fundamental para muitos algoritmos
de alto nível de pesquisa de grafos. [5]
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• All-pairs shortest path (APSP): Esta variação limita-se na procurar do caminho
mais curto entre todos os pares de vértices num grafo [55].

2.3 Traveling Salesman Problem

O Travelling Salesman Problem [43] [51] mais conhecido por TSP é um problema de
otimização combinatória NP-Complete. Isto significa que pertence às classes de comple-
xidade NP e NP-Hard, sendo o significado de NP “nondeterministic polynomial time”
[70].

O problema passa pela existência de N números de cidades que se encontram a uma
dada distância entre elas. Um vendedor tem como objetivo o de visitar todas essas cidades
pelo menos 1 vez, terminando na cidade onde começou com o menor tempo possível ou
com a menor distância possível.

Outro exemplo pode ser aplicado com recurso ao jogo Pac-Man, que pode ser mode-
lado como uma variante do TSP chamada Euclidean Traveling Salesman Problem pois o
protagonista tem de visitar todas a células do labirinto pelo menos uma vez [44].

TSP formalmente é utilizado e formulado como problema usando a teoria de grafos.
No TSP simétrico, a distância entre os vértices é a mesma independentemente da direção
que se tome. No caso do TSP assimétrico, a distância é diferente para cada direção, tal
como uma rede de estradas onde existem sentidos proibidos.

No artigo [15] os autores propõem uma alternativa para verificação de caminhos
Hamiltonianos a recurso de uma verificação de conectividade através de uma matriz.
Os caminhos hamiltonianos são caminhos que visitam os vértices pelo menos uma vez
sem repetição. Os autores identificam a matriz como uma matriz de conectividade de
correspondência, ou seja, a conectividade entre os valores dentro da matriz tem uma
classificação que mostra a melhor combinação. Essa classificação é adquirida através
da verificação dos vértices de um determinado grafo sendo classificado como 1 caso o
conjunto de vértices de entrada sejam um ciclo hamiltoniano ou 0 caso seja ao contrário.

O travelling salesman também é uma fonte de pesquisa durante a procura de uma
solução, no artigo [9] aonde se tem em consideração o problema de routing de veículos
de produtos de logística aonde contém várias localizações de diferentes parceiros para
entregar os produtos dentro de um espaço de tempo. O algoritmo Ant colony que vai ser
analisado no subcapítulo seguinte encontra-se entre as heurísticas estudas que provaram
ter resultados positivos levando assim ao desenvolvimento de um algoritmo que permitiu
não só resolver o TSP dentro do problema de routing em contexto.

2.4 Algoritmos especializados

Estes algoritmos foram considerados como algoritmos especializados devido ao facto da
sua grande versatilidade na resolução de problemas de pesquisa de caminhos em grafos
que contenham um elevado número de vértices através dos seus métodos probabilísticos.

2.4.1 Ant Colony optimization algorithm

Os autores do artigo [18] apresentaram o resultado da sua pesquisa na área da Computa-
tional intelligence na aplicação da optimização combinatória, o que mais tarde se tornou
o Ant Colony Optimization (ACO).
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Resumidamente, o ACO é um processo iterativo que através de um número de agentes,
agentes esses identificados como formigas, possam constantemente construir as soluções
candidatas à solução final. Isto faz-se ao adicionar novas soluções ao estado de cada
agente. Esta construção é um processo probabilístico que determina a forma como os
agentes se irão comportar em termos de decisões. Através do conhecimento adquirido por
outros agentes em iterações anteriores, é possível chegar a uma aproximação à solução
ideal com recurso a uma rede de caminhos e de feromonas que determinam qual o caminho
que foi mairitariamente utilizado ao longo da execução [19] [53]. Basicamente o conceito
principal é a optimização por comunicação indireta entre os agentes autónomos.

ACO é utilizado em vários problemas com grau de complicação combinatória, como
o TSP, correndo num grafo com grande número de nós [2] [39].

Além de ser um algoritmo que permite a resolução de problemas complexos, como o
TSP, também é útil para resolver o Quadratic Assignment Problems (QAP) pretendendo
distribuir recursos ao longo de um determinado conjunto de localizações. Este algortimo
também resolve o Job-shop Scheduling Problems (JSP) que nada mais é do que um
problema de agendamento de um conjunto de tarefas a serem efetuadas por um outro
número de máquinas de forma a que a sequência de atividades tenha o menor tempo
possível de execução[51].

Descrição do algortimo

As formigas são insetos que não têm a capacidade de se orientar com recurso à sua vi-
são pois estas são cegas. Para contornarem esse fato, as formigas evoluíram naturalmente
e desenvolveram capacidades que as ajudam a orientar-se na sua procura por recursos
alimentares ou até mesmo para contornarem objetos que se encontram no seu caminho.
Estas são capazes de navegarem num ambiente extremamente adverso e caso atingam o
seu objetivo, são capazes de regressar ao seu ponto de partida, que no caso da formiga é
o seu formigueiro. Este fenómeno só é possível devido a uma feromona que libertam ao
longo do caminho sendo uma forma de comunicação entre elas bem como uma forma de
reconhecer o caminho percorrido.

Se o objetivo da colónia estiver próximo desta, então maior é o número de excursões
efetuadas por cada formiga. Caso contrário, o número de excursões é menor. Contudo, a
concentração de feromonas é superior, levando as formigas a optarem por esse caminho
com maior frequência. Isto torna este comportamento num processo iterativo facultando
um caminho entre as classificações sub-optimal para optimal.

Observando a figura 2.1, podemos verificar que durante a procura de alimento, as duas
formigas depararam-se com um obstáculo. Cada uma seguiu por caminhos diferentes.
Quando a formiga 2 se encontra a meio caminho ao contornar um obstáculo, a formiga 1
já terá chegado ao seu objetivo. No momento em que a formiga 2 chega ao formigueiro,
a formiga 1 já terá feito duas viagens marcando o seu caminho com feromonas. Isto leva
a que formiga 2 opte por seguir esse caminho devido à maior concentração de feromonas
libertadas pela formiga 1 no caminho que esta percorreu.

Algoritmo

O algoritmo é utilizado num grafo bidirecional completamente ligado. O algoritmo
contém o agente, que já foi previamente identificado como a formiga assim como os

João Luis Paula Ferreira do Amaral Dissertação de Mestrado



12 2.Revisão do Estado da Arte / Trabalho Relacionado

Figura 2.1: Movimento que as formigas adotam para contornar o obstáculo.

seguintes 5 métodos. (1) A inicialização do algoritmo em si incluindo a povoação inicial
de formigas nos vértices do grafo, (2) o movimento das mesmas ao longo do grafo com
recurso a uma equação probabilística, (3) as excurções das formigas ao vértices não
visitados, (4) o cálculo e a respetiva actualização do nivel de feromonas das arestas do
grafo ao longo da execução do algoritmo, e por último, (5) a reinicialização da posição
das formigas.

O algoritmo para poder funcionar corretamente necessita de valores fixos em deter-
minados parâmetros, sendo eles os seguintes [39]:

• O número de vértices que pertencem ao grafo para identificar o número de agentes
necessários

• α: Variável que determina o valor da feromona no caminho

• β: Peso da heurística dando prioridade à distância em vez da feromona.

• ρ: Coeficiente da quantidade de feromonas libertadas no caminho e cujo valor
compreende-se entre 0 e 1.

• QVAL: Valor que determina a quantidade de feromonas que são libertadas no ca-
minho.

• Número máximo de excursões que as formigas podem realizar.

O algoritmo em si irá ser executado um número determinado de vezes ou até que não
existam mais alterações num certo número de iterações, devolvendo a melhor solução
encontrada até ao fim da execução do algoritmo.

Formiga

Cada formiga terá de respeitar um conjunto de regras que irão determinar por onde
e de que forma se irá deslocar no grafo. Nessas regras serão utilizadas duas listas impor-
tantes para o algoritmo em geral.
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• Um lista de vértices em que irá guardar os vertices previamente visitados ao que o
autor de [39] denomina de tabu. Esta lista tambem é utilizada para evitar trajectos
circulares que iria prender as formigas impossibilitando assim a visita de todos os
vértices.

• Uma lista que irá guardar os vértices do caminho atualmente percorrido sendo
possível saber a ordem dos vértices percorridos e a dimensão do caminho.

No fim de cada caminho e antes do próximo movimento das formigas é distribuído a
feromona pelas arestas do grafo.

População inicial

A população inicial de formigas é diretamente proporcional ao número de vértices
que o grafo contém. O algoritmo pretende que cada vértice tenha a mesma oportunidade
de ser o ponto de partida. Para isso, logo na inicialização do mesmo, cada vértice será
a posição inicial para cada formiga. A justificação dos autores de [18] [39] é que não se
quer dar uma importância especial a um vértice como o melhor vértice inicial que teria
se tivesse todas as formigas a começarem nessa posição.

Movimento das formingas

O movimento para o próximo vértice do grafo é decidido pela seguinte equação pro-
babilística que será utilizada constantemente no processo de escolha do próximo vértice
até que todos tenham sido visitados.

P =
τ(r, u)α ∗ η(r, u)β∑
k τ(r, u)2 ∗ η(r, u)β

• r, u: Par de vértices onde se verifica o resultado da equação.

• τ(r, u)α: Intensidade da feronoma do caminho entre os vértices r e u

• η(r, u)β : Função heurística que representa o inverso da distância da aresta do grafo
entre dois vértices.

• k: Lista de vértices não visitados.

Excursões das formigas

O caminho da formiga só existe depois de esta preencher a lista tabu pois só nessa
altura é que é possível verificar o tamanho do caminho através da soma de todas as
distâncias das arestas percorridas pela formiga. A equação seguinte determina o valor
da feromona de cada aresta já percorrida.

4τkij (t) =
Q

Lk(t)
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A equação seguinte é usada para aumentar o nível de feromonas nas arestas do cami-
nho. Lembrando que, para o caminho todo, o nível de feromonas nas arestas é diretamente
proporcional ao tamanho das mesmas.

τij(t) = τij(t) + (4τkij (t) ∗ ρ)

Evaporação de feromonas

No início da execução do algoritmo, todas as arestas/vértices têm a mesma proba-
bilidade de serem escolhidas por cada formiga. Ao longo da execução, para resolver o
problema, as arestas começam a ser excluídas da solução. Como essas arestas vão deixar
de ser percorridas pelas formigas, as feromonas começam a desaparecer (evaporar) nesses
caminhos. Para simular esse fenómeno o algoritmo utiliza a seguinte equação.

τij(t) = τij(t) ∗ (1− ρ)

Reiniciar

Uma vez o caminho de cada formiga tenha terminado, os valores nas arestas são atu-
alizados no que toca aos níveis de feromonas e sendo calculado o tamanho do caminho
percorrido. O algoritmo é reiniciado e as listas de cada formiga são igualmente reinici-
adas permitindo assim que as formigas utilizem a primeira equação contendo os novos
valores das feromonas nas arestas em consideração.

Existe literaturas de trabalhos que utilizam o ACO para resolver problemas como o
artigo [49] que utilizou uma metodologia diferente em que se adapta dinamicamente os
parâmetros que influenciam o algoritmo baseando-se em sistemas fuzzy. O objetivo é de
se poder adaptar e aplicar o ACO em um grande número de problemas sem a necessidade
de procurar os melhores parâmetros em particular, podendo assim tirar partido da logica
fuzzy para controlar a diversidade das soluções. O ACO pode ser usado para resolver o
TSP e o problema de trajetória otimizadas de robots autónomos e no artigo mostrou que
se pode obter melhores resultados ao utilizar o sistema fuzzy interval type 2 comparando
com o ACO original e com o tipo 1 do sistema fuzzy

2.4.2 Simulated annealing

Simulating Annealing [39] [73] é uma técnica de otimização cujo algoritmo é baseado na
simulação do fenómeno físico em si.

Annealing é um processo físico que visa eliminar a dureza de uma peça temperada
ou normalizar materiais com tensões internas através do aquecimento do metal até um
determinado ponto em que em seguida o metal é arrefecido de uma forma controlada.
Quando um metal sólido atinge uma elavada temperatura estando perto do seu ponto
de melting, a energia armazeada devido ao aquecimento irá diminuir no momento que o
material começar a arrefecer.

O resultado esperado desta técnica metalúrgica é a criação de uma estrutura crista-
lina, estrutura essa que é a solução pretendida ao algoritmo, visto que ao manipular a
temperatura, é possivel verificar novas solução admissíveis.
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Figura 2.2: Algoritmo simulated annealing .

O algoritmo para poder funcionar corretamente requer valores fixos em certos parâ-
metros, sendo eles os seguintes [39]:

• Temperatura inicial: Esta variável pode ser definida dinamicamente. As tempe-
raturas podem aumentar com o objetivo de conseguirem atingir um determinado
número de soluções. Quanto maior for a temperatura inicial, maior é o número
de movimentos permitidos à pesquisa pela solução para diferentes panoramas do
problema.

• Temperatura final: O limite para determinar o alcance que o algoritmo pode operar.
Depois de atingida esta temperatura, as soluções adquiridas não serão consideradas.

• Funções de temperaturas: A função de temperatura depende vastamente do pro-
blema em questão. Inclui a função de arrefecimento sendo uma das funções mais
importantes do algoritmo. Estas funções podem influenciar o valor da temperatura
durante a execução bem como diminuir a velocidade de diminuição.

• Iterações na temperatura: Enquanto a temperatura for elevada, o algoritmo pro-
cura o melhor caminho num todo. Contudo quando a temperatura diminuir, o
algoritmo procura a melhor solução localmente. O valor desta variável determina
o número de vezes que cada temperatura irá procurar a solução.

A figura 2.2 representa o fluxograma do algoritmo em que se encontra dividido em
cinco momentos: (1) Initial solution é a solução inicial que tem como objetivo somente
ser comparada com as novas soluções durante a procura de uma solução ótima. Poderá
ser gerada aleatoriamente ou ser carregada de alguma solução já existente. (2) Assess
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Solution tem como objetivo a interpretação da solução atual para ser avaliada contra o
problema. Sendo a solução corrente um conjunto de variáveis, estas serão analisadas. Ao
verificar-se a energia da solução, é possível determinar até que ponto a solução resolve
o problema. (3) Randomly Tweak Solution é o método que visa a avaliação da solução
depois desta ter sido minimamente alterada. A solução corrente é copiada para working
solution em que seleciona dois elementos. No caso específico do TSP, esses elementos são
as cidades. Os elementos são trocados e a solução num todo é testada e avaliada como o
método anterior (assess solution). Essa avaliação é baseada no algoritmo Metropolis que
visa obter a sequência de amostras de forma aleatória de uma distribuição probabilista
[75]. (4) Acceptance Criteria é utilizado quando o algoritmo atinge o momento onde tem
duas soluções: a solução corrente e a solução que foi alterada e que é identificada como
working solution. Ambas as soluções são comparadas em termos da energia, em que no
contexto do algoritmo simboliza a melhor solução. Caso a energia da working solution
for inferior à corrente então a primeira vai tornar-se na solução corrente e a temperatura
diminui. Caso a situação seja revertida verifica-se então a aceitação através de um critério
que se baseia de forma probabilística através da seguinte fórmula matemática

P (δE) = exp(−δE
T

)

(5) Reduce Temperature que para cada valor da temperatura é executado um determinado
número de iterações, e caso esse número seja atingido, a temperatura diminui. Apesar
de existir vários tipos de estratégias de cooling (linear e não linear) é utilizado a seguinte
função

Ti+1 = αTi

e por fim, (6) Como explicado anteriormente, sempre que um número de iteração é
executado a uma dada temperatura, esta é diminuida recomeçando tudo de novo.

2.4.3 Comparação entre o Simulated annealing e o Ant Colony opti-
mization algorithm

Foi efectuado um estudo de comparação entre estes dois algoritmos no artigo [14]. Como
base de comparação os autores utilizaram como base uma variação do scheduling (ti-
metabling) problem e tentaram organizar num determinado tempo um número mínimo
necessário para agendar todos os exames de forma a que estes não estejam em horários
consecutivos.

A definição geral do problema fornecido e referenciado no artigo indica que, a alocação
de condições de um recurso é colocado num espaço e num intervalo de tempo de forma
a que se possa satisfazer o melhor possível os objectivos pretendidos.

Os resultados adquiridos e apresentados no artigo foram determinados a partir de
uma variação do valor de (α). O Simulated Annealing evidenciou-se como o melhor em
cada conjunto de testes face ao Ant Colony Algorithm. O autor específica que o problema
de agendar os exames permite que haja uma grande probabilidade de existir conflitos.

Em suma, o ACO demora menos tempo a identificar e avaliar as soluções pois utiliza
a informação adquirida por iterações anteriores levando a uma redução do tempo de
execução. Com o ACO, ao acrescentar mais formigas, o tempo de execução é maior. A
diferença entre o ACO e o SA foi mais visível quando o conflito entre exames era superior
a 70% e menor conflito aos 20%. Ambos os algoritmos dão a melhor solução near optimal,
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contudo neste caso, o SA adquiriu a evolução em apenas algumas iterações ao contrário
do ACO que devido ao número de formigas evidenciou um tempo de execução maior.

2.5 Problema do planeamanto de viagem de turistas

The Tourist Trip Design Problem (TTDP) [33] é um problema recorrente para os turistas
que decidam visitar uma nova cidade com o intuito de visitar o maior número de pontos
de interesse (POI) possíveis nessa cidade. Aqui discussão do problema é como se vai
planear a rota tendo em conta as preferências dos turistas no que toca à sequência dos
POI que se pretendam visitar, o tempo de viagem entre esses mesmos pontos, o número
de rotas que podem ser geradas tendo em conta o tempo que o turista poderá ficar na
cidade e o limite em que este está interessado em investir em cada POI num dia de visita.

Com recurso a várias funções de custo é possivel que as aplicações disponíveis possam
dar maior importância a preferências como por exemplo, o turista pode demonstrar um
maior interesse em caminhar ao invés de recorrer a transportes públicos. Assim, os
sistemas devem dar prioridade aos caminhos pedestres em opção aos caminhos do serviço
público de transportes.

O artigo discute ferramentas que se podem utilizar para personalizar rotas de turistas
designadas por PETs (Personalizes Electronic Tourist) [13] [29]. Estas ferramentas visam
criar o melhor itinerário possível graças à intersecção dos dados sobre a visita, como por
exemplo, a data de chegada e a data de partida bem como os POIS selecionados.

Por norma as funcionalidades principais dos PETS resumem-se em 3 campos:

• A lista de POIS pretendidos para o cálculo dos dados necessários para a visita

• São aplicados algoritmos para criar caminhos personalizados para cada caso de uso
baseado nos dados fornecidos pelo turista.

• Fornecer ferramentas para que o turista possa editar os caminhos propostos com o
intuito de melhorar a sua viagem.

Os trajetos gerados são apresentados num mapa de forma a que o utilizador possa
ter acesso visual à informação de mais fácil compreenssão. Além disso e tendo em conta
a posição que o turista se encontrar seja possível verificar várias informações pertinentes
para a viagem.

A representação do tipo de dados discutidos no artigo [33] que permite modelar uma
solução encontra-se na figura 2.3.

O artigo classificou duas variantes do TTDP como single tour e multiple tour. A
variante de single tour é a ideal para maximizar o número de objetivos a atingir na
visita (como por exemplo a visita de POIS) respeitando os atributos dos mesmos. Esta
variante pode ser modelada ao usar o Traveling Salesman Problem with Profits (TSPP)
e o Orienteering problem (OP) [63]. No multiple tour, é procurada a melhor combinação
baseada na informação sobre a total duração da visita para mais tarde poder usar a
expansão do TSPP denominada de Vehicle Routing Problem with Profits (VRPP) [3].

2.5.1 Single Tour

Para resolver o problema TSPP, é fornecido uma rede/grafo em que os vértices estão
associados a um custo entre eles. Isto servirá de base para descobrir os objetivos pre-
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Figura 2.3: Conjunto de dados que influenciam a criação do itinerário.

tendidos que passam pela melhor solução possível relativamente à visita de um maior
número de vértices mantendo o custo mínimo.

Existem três critérios que o TSPP necessita de seguir para atingir os objetivos já
explicados anteriormente de forma a minimizar o custo de viagem. (1) The profitable
Tour Problem (PTP) [16] em que maximiza o grau de satisfação na visita aos POIS
menos o tempo da deslocação, (2) The Prize Collecting TSP (PCTSP) [4] que tem como
objetivo criar um trajeto de viagem com o mínimo custo de deslocação desde que este
custo nao seja inferior ao limite estipulado e (3) O Orienteering Problem (OP) Ao manter
o custo da viagem abaixo do valor estipulado previamente, tenta maximizar o número de
vértices a visitar num grafo.

A utilização do OP e das suas próprias extensões são importantes para resolver as
diferentes variações do problema segundo a literatura sobre TTDP.

• Orientering Problem (OP):

Orientering problem foi introduzido por Tsiligirides e é utilizado em grafos que
contêm custos nos seus vértices. É necessário fornecer o nó inicial, o nó de destino
e o limite do custo acumulado. O objetivo é conseguir encontrar o caminho entre
o nó inicial e o nó final ou os trajetos completos se o objetivo é resolver o TSP, de
modo a que o custo acumulado seja inferior ou igual ao limite inserido.

O OP é incluído na classe de complexidade NP-hard [36] o que indica que para ter
uma solução perfeita só é possível em grafos com um número reduzido de vértices.

No artigo [67] encontra-se explicado a formulação do OP em programação linear,
em que diz que um grafo com N número de vértices em que a posição inicial é 1
e a posição final é N e sendo Pi o grau de satisfação ao visitar o vértice i e Cij o
custo entre i e j. Para cada caminho desde 1 a N se o vértice i for seguido por j
a variável Xij terá o valor 1 ou caso contrário 0. Por fim Ui indica a posição do
vértice i no caminho.

As fórmulas matemáticas apresentadas pelo autor do artigo para o resolver o OP
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baseia-se na maximização do grau de satisfação de cada vértice visitado enquanto se
garante os vértices inicial e de destino, impõem-se restrições em que o vértice é visi-
tado uma vez enquanto ao mesmo tempo se tem de garantir que se respeite o tempo
previamente determinado ao mesmo tempo verificar que não existe subcaminhos.
[67] [33]

Muitos investigadores têm vindo a propor heurísticas para resolver o problema do
OP tais como: (1) heurística de quatro fases proposta em [52] que se baseia na
tentativa de criar um caminho através dos vértices não visitados após a aplicação
das três fases iniciais que incluem a inserção e a remoção de vértices, (2) heurística
de pesquisa tabu para unrooted OP, que por si só é o problema em que no qual não
existe o vértice de destino mas contudo existe o vértice de início [35]. A heurística
é utilizada na sequência quando se pretende encontrar um caminho com o menor
custo possível quando se visita um determinado número de vértices. Durante a exe-
cução do algoritmo, para cada iteração do mesmo, um conjunto de vértices podem
ser inseridos ou removidos da solução dependendo do contexto do problema. (3)
[11] propoem um algoritmo com um intuito facilitar a sua compreensão e implemen-
tação cujo algoritmo possui uma velocidade de computação aceitável. A heurística
tem o objectivo dividir os vértices em caminhos diferentes em que os seus com-
primentos estejam limitados por valores definidos sendo o melhor caminho aquele
que tiver o melhor lucro de todos. Em seguida efectua-se uma pesquisa local para
que se possa verificar se é possivel optimizar o melhor caminho encontrado. Caso
o melhor caminho não seja encontrado, então a melhor opção a seguir a perfeita é
aceitada.

• Orientering Problem with Time Windows (OPTW):

OPTW é uma variante do OP em que os vértices do grafo só podem ser visitados
dentro de um intervalo de tempo específico, cujo tempo varia de vértice para vértice.
A classe de complexidade do algoritmo é NP-Hard.

Em [54] são apresentados dois algoritmos de programação dinâmica sendo que um
é baseado na pesquisa bidirecional permitindo assim, a identificação de cada vértice
para que seja incluido e posteriormente representado num caminho como um vetor
binário. O segundo algoritmo é identificado como State Space Relaxation (SSR)
em que identifica o vértice através do número de vezes que esse vértice foi visitado.

Para auxiliar a resolução de problemas OPTW em [40] foram apresentadas duas
heurísticas. Uma permite a criação contínua de um caminho que é constituído por
vértices sendo que o valor do lucro supera o custo de inserção do vértice seguinte
e que está planeado ser inserido no caminho em questão. A segunda heurística
é aplicada quando a janela temporal desejada é pequena e o número de vértices
é igualmente pequeno. Desde que se respeitem os limites do problema, é possível
aplicar uma pesquisa em profundidade no grafo para que se verifique a possibilidade
de se manter um número de soluções parciais ao mesmo tempo que se inserem novos
vértices nessa soluções pre-construídas.

• Time Dependent Orienteering Problem (TDOP):

TDOP conta com a dependência do tempo ao calcular o custo da viagem entre os
vértices do grafo. A dependência temporal é uma variável bastante útil caso se pre-
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tenda utilizar o sistema de transportes público que só por si é bastante dependente
de horários [25]. A classe de complexidade do algoritmo é MAX-SNP-hard.

O algoritmo para a resolução do TDOP encontra-se em [45] em que na qual é uma
junção entre programação linear e um algoritmo de pré-identificação dos vértices
baseado na programação dinâmica.

2.5.2 Multiple Tour

Sempre que se visita um vértice/POI existe um valor acumulado sendo distribuído por
vários veiculos. Isto é possivel devido à extensao TSPP conhecida pelo termo Vehicle
Routing Problem With Profits (VRPP) que estipula que não é necessariamente obrigatório
atravessar a lista completa de POIS ou vértices previamente determinados.

Existe várias variantes do VRPP. Contudo a extensão do Team Orienteering Problem
(TOP) formaliza melhor o TTDP logo as suas expansões em específico vão ser exploradas
em seguida.

• Team Orienteering Problem (TOP):

O objectivo do TOP é encontrar o correto número de caminhos cujo tamanho
esteja limitado por um determinado valor. É uma extensão do OP logo a classe de
complexidade é igualmente NP-hard.

Em [67] encontra-se a formulação do problema em programação linear com as se-
guintes variaveis: (1) Xijp = 1 caso no caminho (p) se a visita do vertice i é seguida
pela visita do vertie j, caso contrario o valor de X será 0, (2) Yip = 1 se o vertice i
é visitado no caminho p.

As fórmulas representadas no artigo que visam resolver o TOP são parecidas com
as fórmulas apresentadas para resolver o OP no campo que inclui o cálculo da
maximização do grau de satisfação para cada vértice, a verificação se o caminho
respeita o tempo limite e se garante a não existência de subcaminhos. Contudo a
diferença inclui fórmulas matemáticas que visa garantir que cada um dos X cami-
nhos começa em um determinado vértice 1 e que acaba no vértice N enquanto os
restantes vértices pretendidos são visitados pelo menos uma vez [33]

No [10] é apresentado um algoritmo que resolve o TOP ao solucionar o problema
da relaxation com a utilização conjunta das técnicas de geração de colunas e branch
and bound.

Em [33] existe uma extensa lista com as devidas análises das heurísticas testadas
para a resolução do problema TOP.

• Team Orienteering Problem with Time Windows (TOPTW):

TOPTW [65] estende do OP ao adicionar uma nova variável que consideravelmente
influencia a disponibilidade dos vértices sendo esta o horário em que os POIS abrem
e fecham. A solução exata para este problema só é realizável em grafos com pouco
número de vértices.

Devido à complexidade do problema, a literatura sobre o TOPTW segundo [33] é
exclusiva para as heurísticas dos algoritmos identificando que os métodos existentes
são meta-heurísticas.
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Com a dificuldade de se atingir uma solução ideal foram implementados métodos
probabilísticos que se podem tornar soluções com um alto grau de qualidade a custa
do tempo de execução visto que aumenta com o numero de POIS.

• Time Dependent Team Orienteering Problem with Time Windows (TDTOPTW)

TDTOPTW é um problema complexo que adiciona a dependência de um intervalo
de tempo nas arestas do grafo ao TOPTW. É o problema que melhor modela
problemas mais complexos e realistas do TTDP [76]. Com a classe de complexidade
NP-hard a única heurística identificada no artigo [34] foi proposta por [30] em que
toma em consideração o serviço público que respeita os horários estabelecidos. Na
maioria dos casos é uma situação irrealista devido ao tempo de partida e o tempo
de chegada variar com vários fatores externos fora do controlo dos transportes em
si.

O autor do artigo [34] propõem 2 técnicas de meta-heurísticas probabilísticas base-
ados na iterated local searth [46], Time Dependent CSCRoutes (TDCSCR) e Time
Dependent Slack CSCRoutes (TDSCSCR) para resolver as dificuldades do TD-
TOPTW.

Os objetivos dos algoritmos são para motivar os indivíduos em fazer o percurso a
pé ao invés de usar os transportes públicos. Assim incentiva a visita de áreas com
maior interesse para as própias, tendo em conta o tempo necessário para a visita,
o tempo de viagem de um ponto ao outro e na criação do melhor caminho possível
sem sacrificar a eficiência da aplicação que irá utilizar os algoritmos.

2.5.3 Trabalhos realizados com o TTDP

Planeamento de rotas culturais para turistas

No artigo [31] foram identificadas quatro aplicações que têm como objetivo o de re-
solver o problema do TDPP. As aplicações que serão indicadas em seguida têm como
objetivo a criação da rota para o turista com várias opções para o mesmo escolher in-
cluindo várias informações, como por , a média do tempo de visita ao POI. Estas rotas
podem ser alteradas consoante as opções do utilizador.

As aplicações são as seguintes:

• CT-Planner4, é uma aplicação web para cidades japonesas que funciona com opções
do utilizador cujo algoritmo utilizado permite resolver o selective traveling salesman
problem (STSP) [42].

• CityTrip Planner é uma aplicação que utiliza o algoritmo Iterated local search para
resolver o TOPTW com auxílio à heurística GRASP. Em termos de usabilidade,
esta aplicação permite aos utilizadores a manipulação dos POIS (remover ou alte-
rar) o que irá forçar a aplicação a realizar o recalculamento do caminho [66].

• O autor de [8] menciona uma aplicação web denominada TripBuilder cuja funcio-
nalidade é a mesma das aplicações anteriores no que toca à escolha de POIS com
base nas preferências do utilizador. O algoritmo utilizado com recurso à heurística
permite resolver o problema do TSP.
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• eCompass é a aplicação mobile apresentada em [32] que se destaca das restantes
apresentadas devido à utilização dos transportes públicos disponíveis com o objetivo
de criar caminhos perfeitos para as viagens dos utilizadores tendo em conta os
tempos mortos de espera pelos transportes. O algoritmo da aplicação utiliza uma
heurística que permite resolver o problema do team orienteering problem with time
window.

Face a esta pesquisa do mercado, o autor do artigo em questão pretende resolver
o problema do path finding que inclua uma janela temporal para a visita. A escolha
para resolver este tipo de problema é que o intervalo de tempo permite que os autores
do artigo possam criar um método de modelação dos intervalos com as rotas. O nome
da aplicação introduzida é Scenic Athens que toma em consideração as scenic routes
na criação do caminho, como também tira partido de outros serviços gratuitos, como
acesso ao Google Street View nas áreas de interesse bem como a utilização da realidade
aumentada. O valor Scenic é comparado a um custo que poderá ser usado para dar maior
importância aos caminhos de interesse, como por exemplo, ao longo de um rio ou para
retirar importância a outros, como por exemplo, aqueles caminhos mais perigosos.

ILS é uma meta-heurística em que é aplicado um determinado número de pesquisas
com o objetivo de adquirir uma solução semi-óptima. É importante manter a área de
pesquisa pequena, utilizando um grafo mais pequeno que tenha sido pré-processado e
transformado de forma a que as soluções adquiridas através esse grafo, sejam igual ao
grafo original. A razão para a qual é necessário este pré-processamento é para promover
o menor tempo de execução possível.

A aplicação utiliza uma arquitetura SOA em que um cliente efetua pedidos a um
conjunto de serviços Web. Por sua vez, a aplicação contém duas fases, a offline e a
online. A primeira é uma parte do sistema que guarda numa base de dados de conteúdos
as localizações existentes que por sua vez são utilizadas na criação dos caminhos. Assim
são armazenados em memória os meta-dados dos POIS e dos caminhos já percorridos
para que se possa diminuir assim as interações com o servidor melhorando o rendimento
da aplicação.

Por outro lado, a fase online, a pedido do utilizador, a aplicação permite realizar uma
pesquisa para determinar outros pontos como por exemplo, restaurantes ou até mesmo
casas de banho cincurdantes ao trajeto gerado dentro de uma determinada distância.
Nesta fase e em resposta ao pedido da criação do caminho, é requerida toda a informação
básica relevante para a criação (início, término e tempo de duração) podendo a aplicação
seguir o utilizador ao longo da sua visita. Usto é devido graças à combinação do GPS
e da conexão de internet que permitem triangular a localização com pouca margem de
erro e também ter acesso à informação meteorológica em questão.

Planeamento de rotas turísticas numa metrópole

No caso de qualquer cidade com uma dimensão considerável torna-se mais complexo
a criação de um caminho. A razão para esta afirmação é o facto de que a dimensão da
rede de transportes (incluindo táxis, metros e autocarros) é diretamente proporcional à
dimensão da cidade.

O artigo [1] apresenta uma abordagem na criação desses caminhos com recurso a
uma arquitetura dividida em três módulos que em conjunto são passíveis de resolver o
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Figura 2.4: Arquitetura apresentada pelos autores do artigo em questão

problema do path planning em zonas urbanas com um grande nível de complexidade. Os
POIS serão representados de uma forma sequencial sendo cada um avaliado em termos
de níveis de atração para o utilizador, horário de funcionamento e tendo em conta os
diferentes modos de transporte.

Este problema é bastante complexo e para isso com o objetivo de o solucionar, foi
estudada e desenvolvida uma arquitectura. Os autores do artigo referenciam que um
“evolutionary algorithm (EA)” é uma classe de métodos de otimização que simulam o
processo natural de otimização. A utilização de computação evolucionária permite estu-
dar a possibilidade de integrar o trajeto entre os POIS na rede de transportes podendo
então nesta forma calcular o trajeto através da utilização de algoritmos genéricos.

O motor desta arquitetura é um módulo baseado em vários algoritmos que com utili-
zação de meta-heurísticas e outras heurísticas é possível resolver problemas de otimização
na criação do caminho.

Consoante os parâmetros que o utilizador inserir, esses mesmos parâmetros irão in-
fluenciar o relacionamento dos diferentes módulos da arquitectura entre si.

A arquitetura do artigo é apresentada na figura 2.4. A arquitetura é constituída por
3 módulos em que o módulo da base de dados espacial contém uma lista dos pontos de
interesse com a informação especifica sobre cada um deles. Além disso contém também
a informação das diferentes vias para cada tipo de transporte bem como número relativo
face ao serviço de transporte, de que estação provém e para que estação se desloca assim
como o horário de partida. O módulo de planeamento é o módulo principal da aplicação.
Este gera o caminho geral recorrendo sempre que necessário à base de dados espacial para
determinar os caminhos e ao mesmo tempo utilizando o móduloMultimodal Shortest Path
Module (MSPM). Este último módulo calcula a distância mais curta entre dois pontos
minimizando o custo total associado a uma rede multimodal fornecida ou previamente
existente na base de dados espacial. Como já foi referido previamente neste artigo, existe
um número de algoritmos para resolver o problema da distância mais curta entre pontos.
Contudo uma das variantes deste problema é o multimodal shortets path que se baseia
na utilização de várias aplicações práticas em que os transportes influenciam o caminho
gerado. Para resolver este problema o módulo MSPM é utilizado como uma sub-rotina
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Figura 2.5: Exemplo do grafo fornecido pelo artigo para explicar a lógica.

que retorna ao caminho multimodal e à distância temporal entre dois pontos recorrendo
à informação da rede de transportes que reside na base de dados espacial.

As rotas que o algoritmo pretende criar são as rotas em que o ponto inicial é igual ao
ponto final. Deste modo, o trajecto é um circuito fechado, que também permite visitar
o número máximo de POIS possíveis num determinado limite de tempo. Existe uma
variável que influencia o trajecto em função do interesse do utilizador em visitar o POI
incluindo as propriedades do POI em questão como o horário de abertura e de fecho.

O trabalho relacionado neste artigo tem o único critério de limitação sendo a variável
tempo o que não se pode restringir em casos reais, como por exemplo o caso dos atrasos
dos transportes em si.

2.6 Algoritmo Path Finding com restrições num grafo

Em [61] existe uma condição em que num grafo direcionado, em que cada aresta do grafo
tem o seu próprio peso, tem de se iniciar num vértice inicial e terminar no vértice final
passando por vértices intermédios obrigatoriamente.

O [61] fornece a seguinte figura 2.7 sendo um exemplo de um grafo em que é fornecido
um conjunto de vértices (V), os vértices iniciais (s), o vértice de destino (t) e o subconjunto
de vértices correspondentes (V’ - vértices intermédios) para que se possa encontrar o
caminho direcionado P visitando todos os vértices sem repetição.

Na figura 2.7 o "LinkID"é o número de identificação das arestas do grafo enquanto
que "Cost"é o custo do grafo direcionado. Tendo em conta essa figura, [61] indica que
para atingir o vértice de destino (1) a partir do vértice 0 é possível ao utilizar a aresta
número 0 cujo custo é 1, podendo usar o algoritmo Dijkstra. Contudo o objetivo não é
tão claro. Antes de chegar ao vértice 1, é necessário atravessar o vértice 2 e 3 previamente
obtendo dois caminhos diferentes, em que o primeiro vértice a visitar ao sair do vértice
original é o 2 ou o 3. Tendo em conta o custo das arestas do grafo conclui-se que o
caminho mais curto seria de 0 -> 2 -> 3 -> 1.

O problema explicado é diferente de um problema genérico de path planning devido
ao facto de que os vértices iniciais não serem fixos e pela obrigatoriedade de passagem
por vértices intermédios, seriam vértices de destino temporários. Isto torna a solução
mais difícil de ser alcançada devido a uma grande incerteza que o path planning terá.
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Para resolver este problema o autor utilizou como inspiração a utilização de um
protocolo OSPF que utiliza os algoritmos link-state e a pesquisa heurística do algoritmo
A*.

OSPF é um protocolo de gateway interior, que ao possuir um número de routers na
mesma área interligados entre si a correr o OSPF, é possível criar o LSDB (link state
database) relativamente à área em questão. Cada router usa o algoritmo Dijkstra para
calcular o caminho mais curto entre o router em questão e os restantes pertencentes ao
LSDB da área.

O algoritmo proposto pelo autor do artigo [61] encontra-se dividido em duas fases.

• Primeira fase: Existe a necessidade de calcular a árvore do caminho curto usando
o Dijkstra entre todos os vértices intermédios e o vértice inicial.

• Segunda fase: Resume-se à utilização da pesquisa heurística que determina um
valor (que o autor denomina de “inspired hop count”) que varia consoante o número
de vértices intermédios. Por fim, utiliza a pesquisa exaustiva para listar os caminhos
parciais para selecionar as arestas que têm menor custo, podendo assim realizar as
alterações podendo adquirir o melhor caminho possível.

Depois de concluídas as fases, o autor indica que é necessário determinar o s, t, os V’s
que necessitam de ser atravessados antes de chegar ao destino e por fim o número do hop
count (N) desejado. Calcula-se a Shortest Path Tree (SPT) dos V’s e do vértice s usando
o Dijkstra para determinar se existem vértices pertencentes ao V e que não pertençam ao
SPT. Se não existirem, inicia-se o cálculo tendo em conta o hop count que basicamente
procura o melhor caminho que contenha pelo menos N número de vértices que estejam
em V’ usando a seguinte lógica sendo que W é peso do caminho entre os vértices Xn-1 e
Xn.

Wn = Wx0x1 +Wx1x2 + . . . +Wxn − 1xn

Wx1x2 = Dijkstra(x1, x2)

É necessário remover os caminhos que contêm vértices repetidos para comparar os
pesos dos caminhos restantes selecionando o caminho com menos custo como o próximo
conjunto de vértices(Λ-hop) desde que Λ seja inferior a N e repetindo este ciclo até obter
o próximo vértice Λ-hop outra vez.

Depois quando o valor total do número de ciclos corresponder ao número de vérti-
ces intermédios, é possível encontrar o caminho completo sobre a circunstância de não
existirem ciclos mortos. Caso existam, será necessário trocar o subcaminho subóptimo
corrente pela segunda escolha de caminho subóptimo. Repete-se este processo até que o
caminho até ao vértice t seja encontrado.

Os resultados do artigo demostraram que o algoritmo criado prova que a influência
do parâmetro N interfere positivamente a performance do algoritmo como a eficiência em
resolver o problema do path finding.

2.7 Heurística para A* para resolver o Travelling Salesman
Problem

Os problemas do path finding são os de maior destaque para o interesse da comunidade
de inteligência artificial. O artigo [44] procura um método para tentar alcançar melhores
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resultados que os algoritmos de aproximação procurando um tempo de execução em
tempo polinomial.

Com base em testes para executarem os algoritmos, utilizaram The Berkeley Pac-
Man framework [17] pois a framework contém vários labirintos com diversos tamanhos e
distâncias para que a personagem (pac-man) possa efetuar os testes.

Os autores do artigo [26] testaram duas metodologias, Single target search e Complete
traversal.

Na primeira, foram desenvolvidos métodos baseados na pesquisa em profundidade,
largura e custo uniforme. Em seguida foi implementado o algoritmo A* com heurística
nula, que basicamente é o algoritmo Dijkstra. Tendo em conta que o algoritmo em questão
depende da heurística, o trabalho deste artigo foi a pesquisa de uma heurística que
priorizasse a velocidade de execução. Esta velocidade foi atingida através da utilização
de programação dinâmica com memorization mantendo uma tabela com o cálculo dos
custos dos caminhos dos vértices já visitados.

As outras heurísticas usadas no algoritmo foram a distância Manhattan, Euclidean e
Chebyshev.

A diferença entre estas heuristicas é a seguinte :

• Distancia Euclediana: É a distância em linha recta entre dois pontos numa espaço
bi-dimensional ou tri-dimensional.

• Distancia Manhattan: É a distância entre dois pontos numa grelha que contém
apenas caminhos horizontais e verticais. Basicamente é a soma dos componentes
verticais e horizontais enquanto a distância na diagonal é o resultado do teorema
de pythagoras.

• Distancia Chebyshev: É uma métrica definida num espaço vetorial em que a dis-
tância entre dois vectores é maior que a diferença ao longo de cada dimensão das
coordenadas.

No Complete travesal foi implemetando uma pesquisa de grafo que irá fazer com que
a personagem da framework percorra atrás de todos os pontos na grelha. Foi utilizado a
abordagem do A* com as mesmas heurísticas utilizadas no single target search.

Enquanto as Distancia Manhattan e Euclediana são admissíveis, na de Chebyshev
foi calculado como uma distância diagonal desde a célula inicial até à linha/coluna do
destino adicionando a distância desde o ponto em questão e decidindo se a linha ou a
coluna fornece o maior valor. Chebyshev é admissível pois a distância foi provada como
sendo sempre menor que Manhattan ao utilizar geometria.

As conclusões que os autores dos artigos chegaram podem ser resumidos em 3 pontos.

• A framework permitiu uma visualização satisfatória das estratégias de pesquisas e
a limitação no que toca ao tamanho dos labirintos. Uma comparação verdadeira
só seria possível com uma grelha maior e com uma aplicação que contenha mais
heurísticas para uma melhor comparação de soluções e resultados.

• Tendo em conta a tabela 2.1 em que S é a pontuação da framework e NE é número
de nós expandidos, é necessário também ter em atenção que a pontuação final é a
combinação do tempo total que o método terminou o processamento e o número de
pontos na grelha). Chegou-se à conclusão que com o algoritmo A* com qualquer
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Tabela 2.1: Tabela de resultados dos testes em que contém o score e o numero de nós
expandidos para os diferentes tamanhos.

Tamanho do Labirinto
Pequeno Medio Grande

Tipo de pesquisa S NE S NE S NE
BFS 491 92 442 273 300 1150
DFS 461 129 380 311 300 1000
UCS 481 53 358 166 300 435
A*-null 491 93 442 274 300 619
A*-Chebyshev 491 57 442 229 300 565
A*-Euclidean 491 57 442 229 300 553
A*-Manhattan 491 53 442 221 300 538

heurística admissível é possível produzir uma solução ao expandir ligeiramente os
nós no método determinista testado. Apesar de todos os métodos A* terem produ-
zido uma pontuação igual em comparação à pesquisa em largura, foram melhores
comparando com a pesquisa em profundidade. Contudo os autores não conseguiram
determinar o grau de melhoramento dentro da framework utilizada.

• Em suma, para o problema do TSP para o caso do Pac-Man deve-se utilizar a
distância de Manhattan para obter o melhor caminho possível.

2.8 Planeador de rotas de lazer automáticas

O autor de [57] pretende desenvolver uma solução para que se consiga criar um caminho
para os turistas com o intuito de estes poderem visitar a área/cidade a pé com um limite
de tempo. Para poder atingir esse objetivo, o autor definiu as seguintes regras: definir
condições especiais que influenciam o caminho, como por exemplo, o ponto de partida e
o ponto de chegada, escolher os POIS pretendidos para visitar, avaliar os POIS tendo em
consideração variáveis como o preço de entrada, o tempo de visita e o grau de interesse
e por fim, indexar os POIS em termos tendo em conta quais é que se encaixavam melhor
no caminho.

A geração deste tipo de rota foi formalizada em [58] em que determina a melhor rota
do grau de satisfação do turista.

O autor do artigo em questão considerou a utilização do algoritmo GRAPS [59] e
a extensão do algoritmo gradient descent. A opção escolhida foi o gradient descent.
Contudo este realçou que a heurística do GRAPS contribui para a criação de caminhos
com múltiplos pontos de início com trajetos diferentes e tendo em atenção as mesmas
restrições. O algoritmo escolhido por sua vez, pesquisa a área do caminho por POIS que
poderiam ser incluídos no trajeto. Ao adicionar os POIS pretendidos, são efetuados os
cálculos necessários para determinar a distância entre os pontos e verificar quais os POIS
que poderão ser excluídos para que nesta forma se tenha um melhor rendimento e que se
respeite o path time. Durante a execução deste algoritmo, o autor procurou otimizar o
mais possível o caminho e caso o path time supere o estabelecido, será removido sempre
o último POI adicionado até que esse valor seja respeitado novamente.

João Luis Paula Ferreira do Amaral Dissertação de Mestrado



28 2.Revisão do Estado da Arte / Trabalho Relacionado

Um dos problemas que se apresentou foi a avaliação do POIS para determinar se
têm impacto positivo na rota gerada. Essa avaliação é possível através de uma fórmula
matemática que tem em conta cada característica do POI sendo medido entre 0 a 100, o
peso que o mesmo tem no caminho e o número de características que se está a procura
no POI.

2.9 Conclusão

O problema genérico de routing, que inclui os problemas como o SPP, TSP, TDTPP
e outros encontram-se bastante documentados. Algoritmos genéricos como o Dijkstra ,
A* e Bella-Ford encontram-se extensivamente testados entre eles para determinar qual
o mais indicado para cada problema que se enfrenta.

A existência de diferentes heurísticas permite a resolução de diferentes problemas com
diferentes níveis de dificuldade bem como com diferentes resultados finais.

Para problemas computacionais mais complexos com o uso exclusivo de qualquer
um dos algoritmos genéricos, pode-se atingir um tempo de execução elevado levando à
procura de alternativas que permitam resolver ou mitigar esse problema. A existência
de algoritmos cuja heurística probabilística facilita a aquisição da solução em tempo
útil, contudo a solução é sub-óptima. Existe também a possibilidade da utilização de
programação paralela que permite que os métodos algorítmicos consigam responder às
consultas em tempo real.

No mercado existem diversas alternativas para o turista que pretenda visitar uma
cidade à sua escolha. Essas aplicações incluem a visita de pontos de interesse numa
determinada ordem incluíndo os horários de abertura permitindo também incluir a rede
de transportes específica de cada cidade. Contudo não foram encontradas alternativas ou
ferramentas que permitem processar e calcular um caminho a partir de uma determinada
localização que tenha a aproximação de uma distância pré-definida em mente sem destino
definido.
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Capítulo 3

Ferramentas utilizadas

3.1 Tecnologias utilizadas

A parte mais importante para que o trabalho desta literatura seja possível é a aquisição
da informação mais completa possível em relação a todos os caminhos possíveis para que
um individuo, seja ele idoso ou não, possa caminhar dentro da zona geográfica pretendida
em que se vai aplicar o trabalho desenvolvido.

3.1.1 OpenStreetMaps - Osm2po

Os serviços fornecidos pela Google (Google Maps) e pela empresa Verizon (MapQuest)
são satisfatórios pois ambos fornecem um serviço gratuito de pesquisa, visualização de
mapas e imagens de satélite do planeta terra. Contudo para o intuito da pesquisa de
informação mais detalhada ambas as alternativas apresentadas cobram um determinado
valor por cada consulta ou por um determinado pacote de pesquisas.

Optou-se então pela utilização do projeto OpenStreetMaps, que é uma plataforma
de distribuição de informação geográfica que permite que seja possível criar aplicações
com base nessa mesma informação sem custos adicionais onde qualquer individuo pode
alterar e acrescentar dados relativamente a uma determinada área.

Para se poder adquirir os dados do OpenStreetMaps com o objetivo de serem utili-
zados numa base de dados recorreu-se à utilização do projeto osm2po. Osm2po é um
projeto gratuito que permite gerar ficheiros em formato SQL que incluem os dados ne-
cessários para a criação do sistema de grafos referente à rede de estradas e caminhos na
base de dados geográfica em função das diferentes configurações inseridas. Essas confi-
gurações incluem a área específica no globo (ou a área específica num país), especificar
o tipo de estradas pretendidas permitindo a exclusão de estradas para automóveis ou
para qualquer outro tipo de mobilidade não pretendida para o contexto. O osm2po além
de converter os dados fornecidos pelo OpenStreetMaps, tambem é um motor básico de
routing e pode ser executado em qualquer sistema operativo desde que tenha uma versão
de JAVA superior a 6.

Apesar desta ferramenta ser gratuita, a licença proibe a modificação ou execução
de uma engenharia reversa das suas funcionalidade internas. Essas funcionalidades
encontram-se explicadas apenas através de uma imagem sem qualquer explicação de-
talhada. Essa imagem encontra-se na figura 3.1. Como referido anteriormente, o osm2po
e tendo em consideração as opções e configurações efectuadas pelo utilizador, irá efetuar
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Figura 3.1: Lógica da ferramenta osm2po.

uma análise de todos os dados do OpenStreetMaps com o intuíto de adquirir toda a
informação pretendida podendo em seguida converter os dados criando assim os ficheiros
de SQL finais. Por fim, além da criação dos ficheiros, pode-se testar os dados através do
serviço SOAP que é fornecido após a inicialização do programa do projeto osm2po.

No ficheiro de configuração existe um número de opções que permitem uma seleção
detalhada e mais ampla dos pontos e arestas geográficas que formam o grafo final. A
única documentação disponível em relação ao funcionamento e aos dados finais do osm2po
encontra-se dentro do ficheiro de configuração. Durante a leitura do ficheiro em si, foi
possível deduzir o significado das colunas que constituem as tabelas da base de dados
bem como restringir a informação.

A informação adquirida pelo osm2po encontra-se dividida em duas tabelas na base
de dados, sendo que essas tabelas contêm a informação dos vértices e a informação das
arestas do grafo. As imagens em seguida apresentam as tabelas que contêm o nome
de hh_2po_4pgr (figura 3.2) e hh_2po_vertex (figura 3.3). Os nomes para o trabalho
desta literatura foram alterados para rede_viria_bv e rede_viaria_bv_vertex respecti-
vamente.

Descrição de cada coluna da tabela hh_2po_4pgr:

• osm_id: Identificador da aresta em relação ao sistema de ruas do OpenStreetMaps.

• osm_name: Nome da aresta (poderá ser o nome de uma rua por exemplo)

• osm_meta A coluna tem o intuito de ser utilizada de forma a satisfazer algum re-
quisito não suportado pelo osm2po, como por exemplo identifcar se a rota é/contêm
uma estrada exclusiva para autocarros.

• osm_source_id: Identificação do vértice inicial da aresta em relação ao sistema de
grafos do OpenStreetMaps.
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Figura 3.2: Tabela relacionada com as arestas do grafo.

• osm_target_id: Identificação do vértice de destino da aresta em relação ao sistema
de grafos do OpenStreetMaps.

• clazz: Esta coluna serve para identificar qual é o tipo de estrada. Com esta coluna
é possivel priorizar um tipo de via em relação a uma outra.

• source: Identificação do vértice inicial da aresta em relação à tabela dos vértices
(hh_2po_vertex).

• target: Identificação do vértice final da aresta em relação à tabela dos vértices
(hh_2po_vertex).

• km: Distância da aresta entre o ponto inicial e o ponto final. Este campo poderá ser
utilizado como o custo para a resolução do problema de Path Finding que considera
a distância como o foco principal da questão a resolver.

• kmh: Velocidade máxima permitida na rua que a aresta representa.

• cost: Este campo é utilizado para qualquer função de custo para determinar qual
a aresta de um grafo se deve escolher. É o resultado da divisão entre a distância
da aresta e a velocidade máxima permitida nessa aresta. Este campo é usado para
resolver problemas de Path Finding onde o tempo é o foco principal.

• reverse_cost: Esta tabela corresponde ao valor de custo (usando a mesma lógica da
tabela cost) à direção contrária, ou seja, do target para a source. Este valor, caso
se encontre com o valor igual a 100000 significa que é uma rua de sentido único e
o reverse encontra-se bloqueado.

• x1 e y1: Coordenadas do ponto inicial da aresta com o identificador osm_id.

• x2 e y2: Coordenadas do ponto final da aresta com o identificador osm_id.
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Figura 3.3: Tabela relacionada com os vértices do grafo.

• geom_way: Esta coluna é do tipo geográfica line-string. Contém codificadas as
diferentes coordenadas geográficas que constituem a linha que é representada nos
mapas.

Descrição de cada coluna da tabela hh_2po_vertex:

• clazz: Esta coluna serve para identificar qual é o tipo de estrada a que o vértice
pertence. Nos testes, não foram verificadas mudanças deste valor.

• osm_id: Identificador do vértice em relação ao sistema de grafos do OpenStreet-
Maps.

• osm_name: Nome do vértice. Poderá ser o nome de um POI específico por exemplo.

• restrictions: São identificadores de pontos em que com o vértice em questão como
ponto inicial não se pode atingir.

• geom_vertex: Esta coluna do tipo geografica Point contém as coordenadas geo-
gráficas do vértice num mapa.

3.1.2 PostgreSQL

Para poder utilizar a informação gerada em SQL foi utilizado o motor de base de da-
dos open-source PostgreSQL. A razão principal para a utilização desta base de dados
é porque permite combinar duas extensões que além de facilitarem a manipulação de
campos do tipo geográfico, também nos permitem modificar as diversas funções geo-
espaciais, permitindo assim efetuar vários estudos em diversas áreas como o path finding
por exemplo.

Essas extensões são:

• PostGIS: Uma extensão open source que trabalha sobre a base de dados PostgreSQL
e que permite utilizar objetos GIS nela armazenados. Fornece mé todos de cálculo
de elementos geográficos com base em coordenadas para criar elementos geográficos
como Points que são utilizados como vértices e LineString que é um conjunto de
Points que é utilizado nas arestas.

• pgRouting: É outra extensão do PostgreSQL sendo dependente do PostGIS para
fornecer a qualquer projeto a funcionalidade de motor de routing geoespacial. A
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vantagem de utilizar esta biblioteca é que os atributos da base de dados podem
ser alterados por vários clientes e cujos resultados serão predominantes no motor
de routing sem a necessidade de cálculos prévios. Isto permite que o custo do
grafo gerado pelo osm2po possa ser calculado e alterado dinamicamente através de
scripts SQL, permitindo assim efetuar o estudo que se pretende demonstrar nesta
literatura.

3.1.3 OpenLayers

Para a manipulação e representação dos resultados foi utilizada a biblioteca OpenLayers
que nos permite visualizar e interagir com os dados inseridos na base de dados e com as
respetivas extensões, podendo processar os trajetos pretendidos. O OpenLayers é uma
biblioteca javascript que permite utilizar um mapa dinamicamente em qualquer página
web, permite a visualização de qualquer tipo de informação geográfica como dados raster,
dados vetoriais, e imprimir o conteúdo de ficheiros de formato KML (Keyhole Markup
Language) e geoJSON que por si é um formato baseado em JSON desenvolvido para
representar características geográficas (como por exemplo o caminho entre o ponto A e
B).

Devido aos vértices fornecidos pelo OpenStreetMaps se encontrarem num plano bi-
dimensional em que contém só os valores da longitude e latitude, foi incorporado no
trabalho uma parte de uma API open-source denominada Open-Elevation [47] que utiliza
a biblioteca Geospatial Data Abstraction Library (GDAL) para adquirir o valor da altura
de cada vértice através da leitura de um ficheiro raster, que no caso desta literatura
é o ficheiro de Portugal Continental. Open-Elevation é uma alternitava sem custos a
Elevation API da google.

3.1.4 Bibliotecas utilizadas pela API

• lazy (v1.3): Cria atributos lazy. Estes atributos são avaliados apenas uma vez. O
uso subsequente irá devolver o resultado da primeira vez que é utilizado.

• Rtree (v0.8.3): Rtree é um wrapper Python de libspatialindex que fornece um
número avançado de recursos de indexação espacial para o utilizador.

• psycopg2 (v2.7.5): É o adaptador de pyhton para a base de dados Postgressql.

• requests (v2.19.1): É uma biblioteca HTTP para Python.

• flask (v1.0.2): É uma framework para construir aplicações web.

• flask-cors (v3.0.6): É uma extensão addinf para a biblioteca flask que fornece su-
porte CORS.

• flask-SQLAlchemy (v2.3.2): É uma extensão do flask que é uma microframework
que adiciona suporte para SQLAlchemy SQL. toolkit/ORM.

• flask-httpauth (v3.2.4): É uma extensão que fornece uma básica autenticação
HTTP para o flask.
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• passlib (v1.7.1): É uma biblioteca de password hashing que fornece implementações
na criação e gestão da password. Permite verificar as hashs que já existem bem
como fornecer a conversão da password para hash para vários utilizadores.

• configparser (v3.5): É uma biblioteca que permite a leitura da estrutura de dados
que existe em ficheiros de formato INI.

• Biblioteca GDAL (no ficheiro FAQ.txt que se encontra na pasta da API contêm
instruções tais como instalar a biblioteca GDAL para Linux - Debian)

3.2 Servidor Web

Para a implementação do trabalho não é necessário nenhum servidor web específico uma
vez que a API foi desenvolvida utilizando a linguagem Python com a framework web
Flask que é baseada da biblioteca WSGI e Jinja1 que permite criar aplicações web.

Caso se pretenda utilizar o cliente disponibilizado nesta dissertação é possível utilizar
servidores web padrão como o Apache2 e o nginx por exemplo.

3.3 Algoritmo escolhido

Durante a pesquisa de algoritmos para efetuar o routing, foram encontrados dois que
continham o potencial com alguma alteração para realizar a tarefa. Esses algoritmos já
foram apresentados e descritos no estado da arte, sendo eles o Ant Colony Optimization
algorithm e o Simulating Annealing.

Como foi verificado no estado da arte previamente apresentado nesta literatura, estes
dois algoritmos foram comparados em 3 configurações distintas. Em cada uma delas,
os algoritmos foram corridos 5 vezes. Os autores do artigo concluíram que através dos
testes efetuados o ACO é ligeiramente mais rápido em determinadas situações face ao
Simulatig Annealing. Contudo, durante a pesquisa e estudo do algoritmo de Simulatig
Annealing descobriu-se que este era o algoritmo padrão utilizado para resolver o TSP na
biblioteca de pgrouting.

O pgRouting tem duas funções que utilizam o SA como o algoritmo principal para
resolver o TSP, em que cada função recorre a uma heuristica diferente. Essas heuristicas
são a distância euclidiana e a utilização de uma matriz de custo. A heurística escolhida
foi a distância euclidiana face à matriz de custo devido a esta última ser dependente de
um mecanismo de indexação da distância entre cada vértice o que levaria a um elevado
tempo de execução comparado com a distância euclidiana. Contudo na eventualidade
da utilização da matriz de custo, esta mesma poderá ser criada através da utilização dos
algorimos Djikstra, Floyd-Warshall e Johnson.

Para avaliar o algoritmo com o pgrouting foram efetuados vários testes para verificar
se é adequado para o problema em questão usando a heurística da distância euclidiana
e cujos resultados podem ser verificados no capitulo de resultado. Após uma análise dos
resultados, verificou-se que a performance do SA do pgRouting é sólida com o acréscimo
de não ser necessário realizar nenhuma alteração para que fosse possível utilizar os dados
do OpenStreetMaps, alteração essa que seria necessária caso fosse utilizado o ACO.
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Implementação

4.1 Trabalho realizado

O trabalho realizado nesta dissertação encontra-se dividido em 3 pontos. O algoritmo
inicial em que na qual cria caminhos com base dos pontos de interesse selecionados, a
criação de uma API RESTful para que o algoritmo possa ser utilizado em qualquer APP,
como por exemplo o projecto SmartWalk em que a API já se encontra integrada, e o
desenvolvimento do algoritmo 1 que resolve o problema mais genérico.

O algoritmo e a API foram a base do trabalho no artigo já aceite titulado Customized
Walk Paths for the Elderly que foi proposto e aceite no dia 22 de Outubro pela ICITS’19
- The 2019 International Conference on Information Technology & Systems cujos pro-
ceedings serão publicados pela Springer no livro de Advances in Intelligent Systems and
Computing (AISC) e indexados pela ISI.

No momento da escrita desta dissertação estava a ser preparada uma publicação, que
pretende rever o algoritmo descrito na secção 4.5.

4.2 Algoritmo de criação de caminhos com base dos POIs
selecionados

A API desenvolvida tem como objetivo fornecer as ferramentas necessárias para que se
consiga manipular a informação de mapas. Assim será possível criar caminhos cujas in-
formações podem ser utilizadas para estudos ou casos de uso, como por exemplo, originar
um caminho com um conjunto de limitações como a distância máxima que se pretende
atingir.

A estratégia adotada para desenvolver o algoritmo foi baseada no artigo [61] mais
propiamente a utilização de localizações intermédias de passagem obrigatória, a figura 4.1
mostra a lógica básica do algoritmo.

O algoritmo funciona na seguinte forma:

1. Para iniciar a geração do caminho, o utilizador tem de clicar no local que pretende
no mapa. Dependendo da localização do mapa onde o clique aconteceu, através da
biblioteca do OpenLayers, é possível adquirir as coordenadas geográficas para que o
sistema possa calcular e selecionar o vértice mais próximo dessa posição, lembrando
que atrás do mapa encontra-se um grafo com os dados do OpenStreetMaps.
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Figura 4.1: Implementação do sistema.

2. Após conhecer o ponto de partida, é necessário determinar com base do número de
POIS que o individuo pretende visitar, a melhor sequência de visita possível e criar
uma lista onde a posição inicial se deve encontrar na primeira e a última posição.
Para determinar a sequência dos POIS a visitar, é utilizado o algoritmo Simulating
Annealing com a heurística da distância euclidiana entre eles.

3. Com a lista de sequência na ordem correta de visita, irá proceder ao cálculo do
caminho mais curto entre cada par de vértices que pertencem a essa mesma lista
utilizando o algoritmo Dijkstra.

Todos os cálculos de processamento do algoritmo Dijkstra são executados dentro do
motor do postgreSQL através de um script SQL devido às vantagens que o mesmo
tem em termos de velocidade visto que se vai tornar uma ação repetitiva até que a
lista de visitas tenha sido percorrida. O algoritmo Dijkstra utilizado encontra-se na
extensão pgrouting com o nome pgr_dijkstra. Para funcionar, é necessário indicar
a lista de vértices em que se pretende correr o algoritmo bem como os vértices
iniciais e de destino devolvendo depois a sequência de visitas.

Este tipo de funções são executadas através de uma consulta de SQL. Contudo a
consulta padrão foi alterada de forma que se possa adquirir todos os dados necessários
da tabela das arestas em que utiliza os dados dos vértices iniciais e finais de cada aresta
para adquirir a direção correta até que se atinja o vértice de destino. O resultado final
que se adquire é o id da aresta, o nome da mesma, o seu custo para que se possa
calcular a distância percorrida e o valor geográfico para que cada aresta utilizada possa
ser representada no mapa.

Contudo existem casos específicos em que o caminho mais curto entre um dos pares
de vértices poderá usar a aresta do grafo que já tenha sido previamente utilizada. Esta
eventualidade é uma situação que precisa de ter uma atenção especial para ser minimizada
mas que não pode ser completamente evitada. A razão para tal é que um POI poderá
se encontrar numa estrada sem saída o que forçará a utilizar uma estrada já utilizada
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até que seja possível utilizar uma estrada não usada. Este comportamento poderá ser
executado através de um aumento dinâmico do custo de cada rua utilizada, incrementado
um determinado valor ao seu custo sempre que a estrada é utilizada.

Depois do caminho ser calculado, o resultado é devolvido ao OpenLayers em formato
geoJSON para que o utilizador possa ver o caminho impresso no mapa no seu dispositivo
favorito.

Com o algoritmo desenvolvido e testado, procedeu-se a um conjunto de estudos que
engloba a criação do caminho com ou sem o efeito da função de custo.

A função é um método que visa efetuar cálculos preliminares de modo dependente dos
parâmetros inseridos, para que certas arestas (o tipo de estradas por exemplo) tenham
mais relevância que outras durante a pesquisa e criação de caminhos.

Caso a função de custo esteja em efeito, os caminhos irão conter custos pré-processados
para corresponder às necessidades do utilizador. Estas necessidades são definidas e re-
presentadas através de um conjunto de opções por parte do utilizador. Contudo existem
parâmetros em que depende do ambiente em que o utilizador ira gerar o caminho. A
função de custo encontra-se discriminada na secção seguinte desta dissertação.

Outros testes englobam o processamento de caminhos que contêm bloqueios para
verificar a rota alternativa fornecida pelo algoritmo. Além disso também foi realizado
um estudo em que se pretende determinar um modelo que permita estimar a distância
em que pode ser percorrida tendo em consideração o valor em metros de um raio de uma
circunferência onde o epicentro é escolhido pelo utilizador através de um mapa.

4.3 Função de custo

Para criar um caminho personalizado para cada pessoa. independentemente dos outros
utilizadores, foi implementado um sistema de autenticação por tokens que permite identi-
ficar novos utilizadores podendo assim criar as duas tabelas temporárias correspondentes
a esse utilizador.

A razão para a implementação do sistema de autenticação é para que durante a
utilização do cliente que foi disponibilizado, seja possível identificar as tabelas auxiliares
correspondentes à conta do utilizador em questão. Contudo os métodos de autenticação
da API podem ser ignorados em trabalhos cujo o método de autenticação seja diferente.
A não utilização desses métodos só irá provocar a não utilização de um campo da base
de dados que corresponde à password do utilizador.

Essas tabelas contêm a tabela onde é a cópia exata da tabela rede_viaria_bv e que
na qual é utilizada a função de custo. A segunda tabela temporária é a cópia da primeira
tabela temporária só que esta tabela é utilizada pelo algoritmo onde o custo penalty é
efetuado.

Desta forma não irão existir conflitos e interferências com os trajetos entre os diferen-
tes utilizadores que poderão utilizar o trabalho ao mesmo tempo. Por esta razão a tabela
original nunca será alterada para que seja utilizada como referência para cada pessoa que
utilizará a plataforma.

Na tabela 4.1 pode-se visualizar a lista de parâmetros com várias categorias para a
função de custo que poderão ou não ser utilizadas na íntegra com o intuito de aumentar
ou diminuir o valor de custo. Cada categoria contêm um valor simbólico em que irá
alterar o valor do custo atual (CA) das arestas do grafo na tabela relativa ao utilizador.
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Tabela 4.1: Tabela de parâmetros para a função de custo.
Categoria Parâmetro Valores de custo

Tipo de pavimento

– Alcatrão,
– Terra,
– – Calçada portuguesa/Cimento,
– Madeira/Metal,

– CA * 1,
– CA * 1.1
– CA * 1.2
– CA * 1.3
– CA * 1.4

Largura da calçada – Em termos de centímetros

– Tamanho máximo:
2 metros,
– Tamanho mínimo:
0.5 metros,
– Se 0.5 < MW < 2:

CA * 1.2

Acesso a rede WiFi – Acesso ao sistema
hotSpot da cidade em questão – CA / 1.01

Nivel de segurança – Permite carros,
– Permite bicicletas,

– Variável múltipla
– Variável múltipla

Inclinação do caminho

– Descida,
– Subida,
– Escadas (Contém auxiliares
ao longo do cainho)

– CA / 1.02
– CA * 1.25
– CA / 1.03

Estado do caminho

– Inundação,
– Piso molhado,
– Piso seco,
– Falta de manutenção,
– Caminho desnivelado,
– Rua em construção

– CA * 10,
– CA * 2
– CA * 1
– CA * 1.5
– CA * 1.2
– CA * 2

Cobertura – Caminho tem sombra,
– Protege da chuva

– CA / 1.02
– CA / 1.02

Localização da rota – Pertence a um parque,
– Existência de POIS

– CA / 1.02
– CA / 1.02

Estes valores apresentados na tabela anterior são focados para a população idosa e
não são definitivos devido ao facto de ser necessário um estudo mais profundo e específico
na área da saúde para determinar os valores mais apropriados para que na criação do
caminho se origine o melhor exercício possível para eles.

Os utilizadores antes ou durante a utilização da plataforma podem inserir as preferên-
cias pessoais que desejarem visto que é possível identificar na base de dados a informação
correspondente a cada parâmetro. Contudo existe um conjunto de parâmetros que neces-
sitam a utilização de serviços de terceiros, por exemplo, na verificação da meteorologia
para o piso molhado/seco e a inserção manual no terreno caso o caminho em que se per-
corra contenha uma escada ou algum tipo de auxílio para a deslocação como um corrimão
ou até mesmo um elevador.

Os parâmetros da função de custo encontram-se exemplificados na figura 4.2 onde a
API desenvolvida se encontra instanciada no backoffice do projeto SmartWalk.
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Figura 4.2: API instanciada no projeto SmartWalk

4.4 API

Para implementação do trabalho apresentado nesta dissertação foi desenvolvido uma
API RESTful que facilita a utilização de funções geográficas com recurso às extensões
previamente apresentadas do PostgreSQL.

A utilização desta API não se foca exclusivamente ao tema apresentado, sendo fa-
cilmente adaptada e utilizada para outros objetivos que requerem o deslocamento real
num mapa com o grafo da cidade correspondente implementado. Com a utilização dos
dados do OpenStreetmaps é possivel utilizar esta API para criar sistemas cujo objetivo é
a orientação no mundo real, como por exemplo, percorrer uma rota de vinhos dentro de
uma determinada cidade ou localidade que na qual uma pessoa tem de se orientar para
que eficientemente consiga visitar todos os pontos de interesse ou até para participar num
peddy-paper.

O diagrama relacional da base de dados final que a API irá gerar encontra-se repre-
sentada na figura 4.3. A Base de dados é constituida por 2 tabelas principais, 3 auxilares
e várias tabelas temporárias. Estas últimas não se encontram na imagem pois são có-
pias exatas da tabela de arestas e a sua criação é dependente do utilizador que utiliza o
sistema.

As tabelas auxiliares são, (1) a tabela dos POIS que armazena os dados relativos aos
POIS inseridos como o tipo (se é café, restaurante, etc), as coordenadas mais próximas do
vértice do grafo e o valor do campo geográfico das coordenadas do vértice mais próximo
para que o mesmo possa ser representado no mapa. (2) A tabela road_blocked serve
somente para guardar as preferências do utilizador ou as restrições submitidas por alguém
responsável que engloba as ruas a evitar, (3) a tabela unwanted_poi é uma tabela que
contém os vértices indesejáveis do grafo e que irá originar um aumento considerável no
custo das arestas caso o vértice de origem e de destino estejam incluídos nessa lista e,
(4) a tabela do utilizador contêm a informação pessoal do utilizador assim como toda a
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Figura 4.3: Base de dados gerada pela inicialização da API.

informação relativa às preferências que serão utilizadas na função de custo para criar o
caminho mais indicado.

As tabelas principais são as tabela relativas ao grafo (rede_viaria_bv e rede_viaria
_bv_vertex) que já foram explicadas previamente.

As tabelas temporárias como foram já indicadas, não aparecem no diagrama da base
de dados porque são cópias da tabela rede_viaria_bv e é onde a alteração dos custos
será implementada.

4.4.1 Requisitos

Para a API funcionar corretamente existe um conjunto de requisitos que se tem de
respeitar para se obter o correto funcionamento da mesma.

Uma das limitações é que a API foi desenvolvida para ser executada no sistema
operativo Linux. Para isso é necessário a versão 3.5 do Python e as bibliotecas que já
foram identificas em 3.1.4 instaladas. A versão apresentada à frente de cada biblioteca
foi a versão utilizada durante o desenvolvimento e testes da API. A razão do facto de a
API ter sido desenvolvida para linux foi porque no processo de inicialização da mesma, é
necessário executar ficheiros SQL que necessitam do comando psql na linha de comandos.
Isto no linux é mais fácil de utilizar comparando com o Windows que por sua vez seria
necessário configurar o global path. Entretanto facilmente altera-se o código para que se
possa executar a API em Windows.

Para que a API possa funcionar é necessário que exista um ficheiro raster de Portugal.
Um ficheiro raster também é conhecido como um ficheiro de formato bitmap em que as
imagens contêm a informação que é representada pela forma codificada pela cor ou tom
de cada pixel.

O ficheiro que se espera utilizar para que a API possa funcionar é um ficheiro relativo
ao país em questão. O ficheiro utilizado no trabalho desta dissertação foi adquirido no
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site [20] que fornece uma conversão do Modelo Digital do terreno do território português
com intervalos de 30m. O valor de 30m é a área em que contém o mesmo valor, isto é,
se dois pontos geográficos estiverem dentro dessa área de 30m, ambos os pontos terão o
mesmo valor de altura. A precisão não é a melhor tendo em conta que os ficheiros mais
acessíveis têm uma precisão com intervalos de 250m. É possível adquirir a informação
mais precisa que 30 metros, contudo seria preciso desenvolve-la ou comprá-la a quem já
a desenvolveu.

4.4.2 Descrição

Para iniciar a API pela linha de comandos é necessário inserir a informação da base dados
nos parâmetros como se pode verificar em seguida.

$ python3 app . py <dbName> <User> <Host> <Password>

A inicialização da API está dividida em 2 momentos: a verificação da existência das
condições básicas para o funcionamento da mesma e a povoação dos dados caso seja a
primeira execução. Isto poderá demorar um determinado tempo devido à quantidade de
dados que têm de ser processados.

1. O primeiro momento baseia-se num conjunto de verificações que irá determinar se a
base de dados tem todas as condições necessárias para que a API possa funcionar.
Essas verificações começam pela verificação da existência das extensões postGIS
e pgRouting na base de dados. Na eventualidade de estas extensões não estarem
instaladas é fornecido o link para a página da internet de cada extensão, devido
ao facto de que para cada sistema operativo e distribuição de linux existe formas
diferentes de instalação.

Em seguida é necessário verificar se a API encontra o ficheiro raster necessário
numa pasta pré-determinada para adquirir o valor das alturas. Caso não encontre
é emitido um erro e a API irá encerrar. O ficheiro é dividido em vários ficheiros
mais pequenos para facilitar a indexação das coordenadas evitando assim que se
carregue em memória o ficheiro completo durante o processo de consulta da altura.

O próximo passo é a criação de todas as tabelas necessárias que incluem as tabelas
e a informação adquirida pelo serviço de osm2po.

Devido à necessidade da função de alteração dinâmica de custo ser influenciada
por algumas variáveis específicas como a inclinação da rua e a largura do passeio,
é necessário que haja uma alteração posterior à criação das tabelas para que se
possa acrescentar as várias colunas correspondentes aos parâmetros nas respectivas
tabelas. Assim pode ser possível inserir os dados e eventuais cálculos para que
no momento da criação do caminho se possa ter em conta as opções da função de
custo.

2. O segundo momento da inicialização é a população dos dados. No primeiro mo-
mento, já ocorreu a população de alguns dados devido aos scripts criados pelo
osm2po conterem os dados relativos ao grafo da zona do mapa em questão. A
população de dados em questão segue uma hierarquia de cascata devido à necessi-
dade do preenchimento de dados antes de efetuar os cálculos necessários. Os dados
que necessitam de ser preenchidos são os dados relativos à altura de cada vértice
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do grafo que em conjunto com os valores das coordenadas da longitude e latitude
são possíveis de determinar se a aresta que se encontra entre os vértices A e B é
uma subida ou uma descida. Ao utilizar a fórmula trigonométrica da tangente, foi
calculado o grau da inclinação cujo valor é de grande importância para a função de
custo.

Os valores da altura foram adquiridos graças ao trabalho que se encontra disponível
na API Open-Elevation que utiliza a biblioteca GDAL que efetua a translação das
coordenadas do mapa para a posição do pixel correspondente no ficheiro raster,
permitindo assim adquirir o valor da altura correspondente a cada vértice do grafo.

A informação restante que inclui a largura dos passeios, a existência de escadas,
auxiliares de deslocação, estado do piso, entre outros também influenciam o trajeto.

A API devolve sempre que necessário o resultado da consulta em formato geoJSON
ou Json dependendo do que se pretende adquirir.

Os métodos internos encontram-se divididos em 3 classes que incluem a inicialização
previamente apresentada. Cada classe tem um conjunto de métodos exclusivos para
cada aspeto da aplicação em que esta API esteja implementada. A classe mapInteration
contém todas as funções relacionadas com a interação do mapa e com a função de custo,
enquanto a classe POI contêm as funções que dizem respeito aos pontos de interesse bem
como os pontos a evitar mais conhecidos como anti-POI.

Para a solução do trabalho desta dissertação, a API contém todos os métodos neces-
sários para poder gerar o caminho através de pedidos por http para que a informação
pretendida esteja num formato que se possa aplicar em bibliotecas como o OpenLayers,
leaflet, entre outras. Contudo é possível adaptar e acrescentar mais funcionalidades para
poder atingir outros objetivos.

4.4.3 Métodos com acesso direto na API

As funcionalidades que se tem acesso direto na API encontram-se em anexo na docu-
mentação do código.

Contudo na API existe 4 métodos que podem ser considerados os mais importantes:

• Método de criação de caminhos cujo nome do mesmo na API é "teseSolucao": re-
solve o problema do Traveling salesman que demonstra o caminho a percorrer num
mapa de uma determinada cidade passando por pontos de interesse intermédios.

• Método de selecionar um vértice a evitar cujo nome na API é "insertBlock": per-
mite escolher um vértice no grafo cujo custo das arestas que ligam a esse vértice
possam ser aumentadas.

• Método que permite adicionar pontos de interesse cujo nome na API é "addPois".

• Os métodos de remover os diferentes bloqueios ao utilizar os métodos "unwanted-
Pois"e "removeBlockedRoads".

4.5 Algoritmo desenvolvido

Com o algoritmo inicial desenvolvido e testado procedeu-se ao estudo que visa relacionar
a distância que um utilizador pretende percorrer numa área que se encontra à volta do
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epicentro escolhido pelo mesmo através do mapa. Este objetivo deve-se à necessidade
de que no centro deste trabalho, é importante encontrar caminhos de menor custo que
passem por POIS e evitem áreas indesejadas e ruas bloqueadas e que simultaneamente
tenham um comprimento pré-estabelecido. Assim a primeira abordagem foi o estudo da
relação entre um raio de pesquisa e o comprimento dos caminhos encontrados.

Com o epicentro selecionado procedeu-se à recolha de todos os vértices do grafo que se
encontram a uma distância euclidiana de 80, 100, 120, 135, 150, 170, 180, 200, 250, 300,
350, 400, 450, 500, 550 e 600 metros. Contudo encontrou-se um problema que não tinha
sido evidenciado previamente: a existência de subgrafos que não se encontram ligados ao
grafo principal do mapa e fato de os vértices desses mesmo subgrafos serem adquiridos
pela pesquisa em distância provocando erros durante a execução do algoritmo. A solução
para fazer frente a esse problema foi a criação de uma lista de vértices que seriam tratados
como vértices com maior interesse. A condição que determina se um vértice tem maior
importância que os outros é se esse mesmo vértice contém mais que 2 arestas ligadas
a ele mesmo independentemente que esse vértice seja o ponto inicial ou final da aresta.
Com a lista criada foi possível executar o algoritmo para efetuar o estudo, estudo esse
que utilizou as cidades de Águeda, Aveiro, Porto e Lisboa.

Os resultados do estudo que inclui gráficos de dispersão encontram-se no subcapítulo
5.3. contudo em base dos resultados foi desenvolvido o algoritmo 1 que permite criar um
caminho tendo em conta a distância máxima que se pretende percorrer.

Tendo como parâmetros de entrada o ponto de partida, o ponto final (é o ponto de
destino), a distância desejada para percorrer e o treshold (que é considerado como uma
tolerância acima da distância alvio) o algoritmo funciona com a seguinte lógica:

1. Em primeiro lugar é necessário adquirir a lista de pontos de interesse que se pretende
passar. Os métodos possíveis para adquirir estes POIS para uma possível lista
passam por selecionar manualmente esses mesmo POIS ou aplicar um método que
permita selecionar os mesmos que estejam numa determinada distância do ponto
de partida.

2. Em seguida é verificado se a lista de POIS encontra-se povoada ou não. Se a lista de
POIS estiver vazia, então na lista final que contém a sequência de vértices a visitar
só irá conter o ponto de partida e o ponto de destino. Caso existam elementos na
lista de POIS, é executado o método de TSP para adquirir outra lista que irá conter
a sequência de POIS a visitar a partir do ponto de vista do ponto de partida.

Em seguida, para cada elemento da lista de TSP é utilizado o algoritmo Dijkstra
entre cada par de vértices para que se possa calcular a distância de cada sub-
trajeto.Para cada iteração da lista, é somada a distância percorrida entre o vértice
atual com o vértice anterior e a distância entre o vértice atual com o ponto final.
Caso o resultado dessa soma seja inferior à distância total (que é a soma da distância
pretendida mais o threshold), o vértice em questão é adicionado à lista final e a
distância entre o vértice atual com o vértice anterior é subtraída à distância total.

3. O passo seguinte é adquirir duas nuvens de vértices para determinar o último vértice
da lista final antes do ponto final. As nuvens são constituídas pelos vértices que se
encontram a metade da distância restante do ponto de vista do último vértice da
lista final e do ponto de vista do ponto final para que se possa intersetar os vértices
em comum das duas nuvens.
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Algorithm 1 Algoritmo gerarCaminho
1: procedure gerarCaminho(pontoPartida, pontoF inal, distancia, treshold)
2: listaV iagemFinal . Lista dos vertices a percorrer
3: distanciaTotal ← distancia+ treshold
4: listaV iagemFinal.add(pontoPartida)
5: lpois . Lista de pois disponiveis
6: ultimoV ertice ← pontoPartida . Ultimo vertice antes do pontoFinal
7: if lpois.length > 1 then
8: listaV isita ← TSP (lpois) . TSP aplicado a lpois incluindo o pontoPartida
9: for E de listaVisita do

10: if distanciaTotal> dijkstra(E,E − 1) + dijkstra(E, pontoF inal) then
11: listaV iagemFinal.add(E)
12: distanciaTotal ← distanciaTotal − dijkstra(E,E − 1)

13: ultimoV ertice ← listaViagemFinal[listaViagemFinal.length-1] . Ultimo
vertice antes do pontoFinal

14: raioDePesquisa ← distanciaTotal/2
15: listaA ← nuvemPontos(raioDePesquisa,ultimoVertice)
16: listaB ← nuvemPontos(raioDePesquisa,pontoFinal)
17: listaF inal ← intersecção(listaA,listaB)
18: dict . Dicionario para guardar a soma das distancias
19: for ponto de listaFinal do
20: dict[ponto]←dijkstra(ultimoV ertice, l) + dijkstra(pontoF inal, L))
21: listaV iagemFinal.add(valorProximo(dict, distanciaTotal))
22: listaV iagemFinal.add(pontofinal)
23: calculatePath(listaV iagemFinal)

Para cada vértice da intersecção das duas nuvens, é calculado a distância percorrida
entre o vértice intermédio (VI) com o último vértice da lista e o ponto final somando
o resultado e guardando o mesmo em memória. Tendo em conta a distância que
falta percorrer, é possível determinar qual o VI cuja a soma seja a mais próxima
do valor em falta sendo inserido na lista final.

4. Por fim com o ponto final inserido na lista final, é executado o algoritmo final que
com base na lista final possa ser gerado o caminho devolvendo a informação em
geoJSON para que possa ser utilizada em mapas.
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Capítulo 5

Resultados Experimentais

Foram executados testes e estudos que têm como objetivo verificar e avaliar a solução
implementada em vários cenários diferentes que estão descritos nesta secção. No futuro,
o algoritmo desenvolvido após o estudo será adicionado a API existente.

5.1 Funcionamento geral do algoritmo

O primeiro teste permite verificar a validade do algoritmo desenvolvido permitindo assim
efetuar os restantes testes apresentados em seguida. O teste inicial engloba a verificação
dos caminhos em que é aplicado um determinado valor aos caminhos previamente per-
corridos. Os resultados encontram-se representados nas figuras 5.1, 5.2 e 5.3, em que
cada figura tem um conjunto de 3 imagens. As figuras estão distribuídas de forma a que
cada figura representa um valor de custo agravado enquanto que cada imagem dentro
da própria figura contém um ponto de início diferente. Os custos de cada figura corres-
pondem aos seguintes valores: (1) 0, indica que não existe nenhuma alteração do custo
podendo assim o utilizador voltar pelo mesmo caminho que veio, garantindo o caminho
mais curto graças à repetição de posições, (2)1.5x, corresponde ao valor em que é aumen-
tado o custo de caminhos previamente percorridos. A justificação para esse incremento
é a necessidade para que seja respeitada a limitação de uma rua ser utilizada pelo menos
uma vez. Contudo este valor não é muito elevado para evitar situações em que o custo
total da alternativa não compense a reutilização de um caminho, repetindo esse mesmo
caminho até que se atinja um vértice que dê acesso a uma alternativa compatível. (3) 5x,
visa dificultar a repetição de caminhos, fazendo com que o problema de utilizar o mesmo
caminho fique resolvido.

Com esta informação ficou determinado que o valor da incrementação do custo dos
caminhos previamente utilizados ficou nos 5x devido ao fato de os resultados adquiridos
entre o 1.5x e o 5x variarem minimamente e existir o menor número de repetições.

O algoritmo também tem uma especial atenção aos bloqueios da estrada. Através da
API é possível bloquear cada aresta individualmente ou bloquear um conjunto de arestas
simultaneamennte ao inserir um ponto a evitar. Em ambas as situações, irá originar um
aumento considerável de modo a que o algoritmo que esteja a criar os caminhos tenha em
consideração levando ao resultado final que se verifica que essas arestas são efetivamente
evitadas. No caso dos pontos a evitar, é executado uma pesquisa que visa identificar
quais são as arestas do grafo que se ligam a esse vértice podendo assim aumentar os seus
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Figura 5.1: Teste do valor cost penalty #1. Custo agravado não presente. O utilizador
selecionou os pontos intermédios e o ponto inicial.

Figura 5.2: Teste do valor cost penalty #2. Com os mesmos pontos intermédios e inicial,
mas agora cada caminho percorrido tem o custo agravado por um fator de 1.5.

Figura 5.3: Teste do valor cost penalty #3. Com os mesmos pontos intermédios e inicial,
mas agora cada caminho percorrido tem o custo agravado por um fator de 5.
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custos correspondentes.
Os resultados processados pelo algoritmo que contêm as arestas bloqueadas e como

elas são evitadas, encontram-se demonstradas nas figuras 5.4, 5.5 e 5.6. As ruas blo-
queadas são representadas por um tracejado.

Figura 5.4: Teste de bloqueio #1: 2 ruas independentes bloqueadas.

Figura 5.5: Teste de bloqueio #2: 1 anti ponto de interesse.

5.2 Função de custo

A função de custo como já foi explicada anteriormente, influencia os custos dos grafos
consoante os valores definidos e as preferências do utilizador.

O resultado visível do algoritmo em conjunto com a função demonstra um resultado
claramente visível no ponto de vista das escolhas mais específicas de vias que constituem
o caminho.

Nas figuras 5.7 e 5.8 pode-se observar um trajeto com o mesmo vértice inicial em
que existe o custo extra multiplicado por 5 nas arestas percorridas, mas com preferências
diferentes. A primeira figura mostra o caminho que se colocou como primeira prioridade
(os caminhos pedestres e as ciclovias) enquanto a segunda imagem mostra o caso onde
não foi efetuada essa escolha.
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Figura 5.6: Teste de bloqueio #3: 1 rua bloqueada constituida por duas arestas

Figura 5.7: Teste da função de custo #1: Caminhos pedestres e ciclovias priorizadas.

Figura 5.8: Teste da função de custo #2: Estradas rodoviárias priorizadas.
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5.3 Estudo efetuado

O algoritmo inicial foi executado 10 vezes em 10 vértices aleatórios num dataset criado
manualmente permitindo calcular a média da distância máxima que se pode percorrer
passando por todos os pontos com maior interesse. Isto permite assim determinar a
regressão que nos permite ver a relação entre a distância que se deseja percorrer com o
raio do círculo para a criação do caminho mais apropriado.

As figuras seguintes demostram um exemplo dos dados formalizados por um script
que incluem o algoritmo, bem como os gráficos de dispersão para cada cidade que utiliza
o vértice que se considera a melhor opção possível para o estudo. O gráfico da figura 5.9
mostra a linha de tendência que é diferente de cada cidade enquanto que a figura 5.10
apresenta os resultados para os diferentes valores de raio de pesquisa para os vértices que
foram considerados os melhores para cada cidade usada no estudo.

O requisito necessário para determinar se um determinado vértice é o melhor do
conjunto é a localização geográfica do mesmo. Caso o vértice se encontre no centro da
cidade é possível adquirir um determinado número de vértices vizinhos que irá permitir
verificar um aumento gradual da distância percorrida sempre que se aumenta o raio de
pesquisa.

Para que fosse possível a captação correta dos vértices para os diferentes valores do
raio da pesquisa, foi necessário acrescentar uma coluna nova na tabela correspondente.
Essa coluna terá os valores convertidos da referência espacial 4326 para a referencia 3857.
A razão para tal alteração é que para efetuar a captação correta dos vértices dentro da
área de pesquisa. É utilizado um método de extensão do PostGIS, que no qual requer
a utilização dos valores geográficos em metros em vez da referência espacial padrão do
osm2po, que é 4326. Isto coloca os valores geográficos em graus evitando assim uma
situação em que seria necessário converter de forma menos exata os valores de graus para
metros.

Figura 5.9: Gráfico de dispersão com a média das distÂncias calculadas sem incremento
de custo por cidade.

Após uma análise dos dados adquiridos foi concluído que a dispersão dos pontos não
era bem descrita por uma regressão. Tal pode dever-se ao modo de como as cidades de
Portugal estão organizadas.
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Figura 5.10: Gráficos de dispersão dos melhores vértices de cada cidade do estudo.
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Com o novo algoritmo desenvolvido foram executados testes para verificar a integri-
dade dos resultados do mesmo.

Tendo em consideração a conclusão adquirida foi desenvolvido o algoritmo 1 que
permitiu a criação de um caminho cuja distância máxima percorrida seja aproximada a
uma determinada distância pretendida e cuja a passagem por pontos de interesse esteja
incluída caso seja pretendido.

Na figura 5.11 encontram-se representados dois caminhos diferentes gerados com di-
ferentes POIS seleciondos e no qual o ponto inicial é diferente do ponto final.

Distância alvo: 1.5 km | 4 POIs | Distância percorrida: 1.849km

Distância alvo: 1.5 km | 5 POIs | Distância percorrida: 1.783km

Figura 5.11: Testes do algoritmo 1 com pontos diferentes.

Na figura 5.12 encontra-se o resultado com diferentes números de POIS selecionados
mas cujo ponto inicial é igual ao final.

Na figura 5.13 encontram-se os caminhos gerados sem POIS selecionados.
Na tabela 5.1 encontra-se os vários resultados, do algoritmo 1 em que é fornecido o

vértice inicial e final, o número de pontos de interesse que se pretende passar, a distância
objetivo, a distância que foi ativamente percorrida e o valor Offset em metros em que a
distância percorrida derivou do objetivo.
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Distância alvo: 1.5 km | 4 POIs | Distância percorrida: 1.441km

Figura 5.12: Testes do algoritmo 1 com pontos diferentes.

Distância alvo: 1.5 km | 0 POIs | Distância percorrida: 1.506km

Figura 5.13: Testes do algoritmo 1 com pontos diferentes.

A tabela encontra-se dividida em 4 situações distintas: o caso de o ponto inicial ser
diferente do ponto final com passagem por POIs, o ponto inicial é igual ao ponto final
com passagem por POIs, o ponto inicial é o ponto final sem passagem por POIS e por
fim com pontos iniciais/finais diferentes sem a passagem por POIS.

5.4 Testes à velocidade de execução

Este subcapítulo contém as métricas adquiridas durante os vários testes que foram rea-
lizados.

Tendo em conta a informação mais recente adquirida através do osm2po na cidade
de Águeda, foi considerado um conjunto de vértices do grafo da cidade que é constituído
aproximadamente por 140 vértices.

Ao utilizar a função de TSP do pgRouting com todos os parâmetros dos algoritmos
como a temperatura inicial e o fator de arrefecimento nos seus valores padrão de Anne-
aling, foram utilizados 10 vértices de partida distintos que em cada um desses vértices
foi executado o algoritmo cinco vezes num computador com as seguintes especificações
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Tabela 5.1: Tabela de resultados do algoritmo desenvolvido durante o estudo efectuado.
P_Inicial P_Final Nr POIS Dist_Obj(km) Dist_Percorrida(km) OffSet(m)
3543 36984 5 1,5 1,8357269 335,7 | 18%
3543 36984 4 1,5 1,8490527 349 | 19%
3464 37731 5 1,5 1,7832112 283,2 | 16%
3464 37731 2 1,5 1,2441241 -255,9 | -21%
29566 3515 5 2 1,6633078 -336,7 | -20%
29566 3515 2 2 2,4054792 405,5 | 17%
5515 3477 1 2 1,9939517 -6 | 0%
5515 3477 3 2 1,8976031 -102,4 | -5%
37731 4119 2 2,5 2,4169896 -83 | -3%
37731 4119 4 2,5 2,5523537 52,3 | 2%
3626 3626 5 1,5 1,7867155 286,7 | 16%
3624 3624 4 1,5 2,0403417 540,3 | 26%
50288 50288 3 1,5 1,5454398 45,4 | 3%
38051 38051 2 1,5 1,5965111 96,5 | 6%
334 334 4 2 1,7692791 -230,7 | -13%
3731 3731 2 2 2,0910664 91 | 4%
3515 3515 1 2 1,9996554 -0,35 | 0%
3791 3791 3 2 2,1498649 149,8 | 7%
38055 38055 4 2,5 2,7934998 293,5 | 11%
3505 3505 5 2,5 2,3988411 -101,6 | -4%
14153 14153 0 1 0,9986132 -1,4 | 0%
51783 51783 0 1,5 1,4987026 -1,3 | 0%
29605 29605 0 2 1,998508 -1,4 | 0%
3506 3506 0 2,5 2,5007604 0,7 | 0%
3476 3476 0 3 2,9727116 -27,2 | -1%
37083 37083 0 1 0,9738384 -26,1 | -3%
37095 37095 0 1,5 1,5019982 1,9 | 0%
333 333 0 2 2,0017332 1,7 | 0%
23021 23021 0 2,5 2,5072066 7,2 | 0%
53882 53882 0 3 3,0083172 8,3 | 0%
3487 3622 0 1 0,9972257 -2,7 | 0%
53882 3977 0 1,5 1,501657 1,7 | 0%
38051 51851 0 2 2,0001182 0,1 | 0%
3681 50698 0 2.5 2,4827599 -17,2 | -1%
46276 4788 0 3 3,0380272 38,0 | 1%
3542 3721 0 1 0,9313866 -68,6 | -7%
53882 51842 0 1,5 1,4996175 -0,38 | 0%
3620 50720 0 2 2,0003413 0,3 | 0%
3729 36984 0 2.5 2,5066492 6,6 | 0%
3787 70335 0 3 2,9073527 -92,6 | -3%

Intel® Xeon® Processor E5-2440 running at 2.40GHz, 2.0GB of RAM, and SCSI HDD
running at 10k RPM.

Os resultados encontram-se na tabela 5.2 que demonstra que o algoritmo do pgRou-
ting é adequado visto que demora arredondamente 7 segundos para o pior caso. Os efeitos
relacionados com a alteração dinâmica de custo proporcionada pela função de custo não
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se encontra refletida neste teste inicial.

Tabela 5.2: Tempo de execução para o TSP em diferentes vértices do OpenStreetMaps.
Run A (ms) B (ms) C (ms) D (ms) E (ms) F (ms) G (ms) H (ms) I (ms) J (ms)
1 7319 6606 6634 6711 6685 6726 6792 6784 6959 7072
2 7769 6830 6767 6685 6741 6749 6731 6773 6870 6935
3 6499 6490 6662 6738 6736 6685 6800 6859 6912 7040
4 6592 6510 6680 6751 6722 6751 6816 6845 6910 7078
5 6492 6502 6745 6727 6735 6757 6806 6832 6908 7019

avg. 6934 6587 6698 6722 6724 6734 6789 6819 6912 7029

A velocidade do algoritmo também é um ponto importante para a execução do mesmo
com a justificação que, se o algoritmo demorasse muito tempo a executar, o mesmo não
teria utilização prática. Este teste já incluí a alteração dinâmica pela função de custo.

A velocidade de execução do algoritmo foi verificada a partir do momento da interação
do mapa até à representação dos resultados. A tabela 5.3 apresenta os tempos de execução
do algoritmo com um determinado número de pontos de interesse espalhados de forma
aleatória no mapa que no qual os pontos de início foram os mesmos que os pontos de
testes do teste anterior. A justificação para se ter efetuado este teste foi para verificar se
o tempo de execução é constante.

Tabela 5.3: Tempo de execução com um determinado número de POIs.
Id do vértice Nr. de Pois Tempo de execução

38058
– 5
– 10
– 15

– 1220 ms
– 2135 ms
– 2949 ms

3492
– 5
– 10
– 15

– 1225 ms
– 2132 ms
– 2851 ms

53884
– 5
– 10
– 15

– 1222 ms
– 2158 ms
– 3001 ms

Durante a execução do algoritmo e durante o estudo realizado houve um output para
que se possa verificar a distância percorrida para cada número de vértices. Esse output
gerado para um vértice de exemplo encontra-se demonstrado na tabela 5.4 em que se
pode verificar o número de vértices especiais, o número de vértices captados dentro da
pesquisa e a distância máxima percorrida.
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Tabela 5.4: Tabela com o resultado do script com os diferentes valores do raio.
Vértice selecionado Distância do raio Nr Vértice Nr Vértice_Esp Distância percorrida

14154

– 80
– 100
– 120
– 135
– 150
– 170
– 180
– 200
– 250
– 300
– 350
– 400
– 450
– 500
– 550
– 600

– 13
– 17
– 19
– 21
– 26
– 31
– 36
– 49
– 98
– 130
– 168
– 209
– 260
– 439
– 569
– 621

– 5
– 5
– 5
– 5
– 5
– 10
– 10
– 10
– 10
– 10
– 10
– 10
– 10
– 10
– 10
– 10

– 0.6291919
– 0.5843805
– 0.7637094
– 0.6791452
– 0.9245245
– 0.9583303
– 2.0202805
– 1.5467974
– 1.8459272
– 2.579998
– 2.739993
– 2.5781843
– 3.7973389
– 3.4419202
– 3.7608999
– 3.2667461
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Capítulo 6

Conclusões

O trabalho realizado no âmbito da presente dissertação centrou-se em dois algoritmos
desenvolvidos considerando os parâmetros e restrições impostas como a distância, pré-
definida, que se pretende percorrer. Os resultados obtidos permitiram verificar que os
trajetos representados nos mapas demonstraram a influência pelos vários parâmetros
usados pela função de custo. Esta teria um efeito mais relevante se existisse um acesso
mais facilitado a determinados tipos de informações que se encontram reservados para
o uso das próprias câmaras municipais. Isto evita nesta forma a utilização de dados
simbólicos que poderão ou não ser indicados para as características individuais de cada
aresta do grafo que representa as estradas.

As estratégias adotadas para a elaboração de ambos os algoritmos provaram ser ade-
quadas apesar da complexidade e desafios impostos pelo grafo incluíndo o número de
vértices a ter em consideração cada vez que era necessário pesquisar por um caminho.
Uma das estratégias era a de passagem obrigatória por pontos intermédios que redu-
ziu as centenas de vértices para um número considerável permitindo que o trabalho da
dissertação crescesse.

Para adquirir a sequência de visita dos pontos de interesse foi utilizado o Simulated
Annealing com a heurística da distância euclidiana, devido aos resultados da avaliação
do mesmo que mostraram ser bastante adequados com um número elevado de vértices
delegando ao algoritmo Dijkstra a pesquisa do melhor caminho entre cada par de vértices
pertencente á lista de sequência final gerada pelo TSP, tendo em consideração a heurística
em uso. Os pontos de interesse podem ser selecionados manualmente ou através de
métodos que calculam quais são os POIs que se encontram a uma determinada distância
do vértice selecionado inicialmente através do mapa.

Os caminhos criados foram validados ao utilizar uma ferramenta auxiliar que se en-
contra disponível juntamente com a API permitindo validar visualmente os resultados
que foram influenciados pela função de custo. Verificou-se que o algoritmo inicial efetua
uma pesquisa por caminhos que passam pelos pontos de passagem obrigatória de uma
forma mais adequada tendo em conta que a heurística utilizada foi a distância. Com
isto adapta-se conforme as restrições impostas em forma de bloqueios de passagem por
arestas e por vértices do grafo ao fornecer a melhor alternativa ao caminho inicialmente
fornecido. Para evitar uma utilização repetitiva de arestas é possível introduzir um va-
lor de penalização associado à característica utilizada como custo às arestas percorridas.
Esse valor é necessário que seja o resultado de uma ponderação ou de um estudo para
que os trajetos criados não tenham distâncias ou proporções impraticáveis, este estudo
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claro que tem de ter em consideração a situação de uma reutilização excecional em que
seria necessário reutilizar um trajeto para atingir certos objetivos.

O tempo de execução do algoritmo inicial evidenciou um incremento de 800ms por
cada incremento de 5 POIs em cada execução de teste.

O estudo realizado concluiu que não existe uma solução global que possa ser utilizada
para cada cidade devido ao facto da forma como as cidades de Portugal se encontram
organizadas e devido aos dados utilizados para a criação do grafo terem sido criados/-
preenchidos por indivíduos cujos objetivos pessoais não tenham sido compatíveis com o
contexto da presente dissertação. Isto baseia-se no facto de existirem vários subgrafos
que não se encontram interligados ao grafo principal, levando à adoção de estratégias de
filtração dos vértices adquiridos por pesquisa. Das cidades utilizadas no estudo Lisboa
foi a cidade mais problemática.

Como esperado, os vértices que constituem as cidades encontram-se mais concentrados
no centro das cidades havendo uma maior dispersão quando se atinge as zonas rurais
correspondentes, inflaccionando os resultados do estudo quando os vértices dessas zonas
eram utilizados. Caso a área de pesquisa adquira um vértice de uma zona rural que
esteja a uma determinada distância euclidiana do vértice selecionado, a distância real
entre esses dois vértices irá aumentar o caminho total, visto que não existirá um caminho
direto entre eles ao contrário da distância percorrida caso a área de pesquisas coincida
com o centro das cidades.

À luz desta informação foi executado o algoritmo inicial ao considerar os vértices
filtrados como pontos de interesse, permitindo adquirir a distância máxima percorrida
por cada ronda de testes podendo então calcular a média por distância do raio de pesquisa.

A alternativa foi o desenvolvimento de um algoritmo suplementar tendo em conside-
ração uma restrição: a distância máxima que se pretende percorrer e cujos resultados
correspondem ao requisito incluindo um intervalo de erro nos caminhos onde podem ter
sido utilizados pontos intermédios ou não. Apesar do algoritmo ter apresentado bons
resultados, o algoritmo necessita de melhoramentos em termos de eficiência tendo em
conta o grande número de vértices que são processados e o número de subcaminhos que
se têm de ser calculados para o seu correto funcionamento.

O trabalho desta dissertação, mais propriamente o algoritmo inicial e a API foram
a base principal para a criação de um artigo que foi aceite na conferência ICITS’19.
O algoritmo suplementar vai ser utilizado para uma publicação extra dentro do âmbito
desta dissertação.

Ao longo deste trabalho foram encontrados alguns desafios e problemas que foram
superados ao longo do tempo, mais concretamente, em termos de performance.

Esses problemas incluem o problema de adquirir os dados necessários para atingir o
potencial máximo da função de custo previamente identificada. Estas dificuldades podem
ser consideradas como uma porta aberta para a realização de um estudo científico por
profissionais de saúde que visa determinar certos valores que tentam quantificar o valor
correspondente do esforço necessário para percorrer do ponto A a B, esse valor tentaria
demonstrar que para uma pessoa de 20 anos esse trajecto terá um valor de esforço menor
do que uma pessoa de 70 anos. Assim o resultado final pode ser utilizado para qualquer
prática que tenha em consideração um trajeto adaptado a uma determinada condição
específica da pessoa.

A utilização da informação fornecida pelo OpenStreetMaps foi valiosa porque per-
mitiu criar um ambiente de teste e desenvolvimento através da criação de um grafo da
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rede de estradas das cidades de uma forma gratuita. Tendo em conta que a informação
geográfica e metropolitana fornecida pela Google e pelo Mapquest ser superior graças ao
investimento de ambas as empresas, as barreiras impostas não deram muita alternativa
à utilização do Openstreetmaps. Apesar da informação fornecida ser incrivelmente deta-
lhada graças aos milhares de utilizadores que voluntariamente atualizam a plataforma, foi
necessário a utilização de uma ferramenta externa ao OpenStreetMaps para que a utiliza-
ção dos dados da mesma seja possível. Essa ferramenta que apesar de conter um ficheiro
de configuração detalhado, fornece uma falha na área da documentação em parte como o
osm2po funciona. O software também oferece um servidor HTTP-GET-WebServer e que
é suportado por uma comunidade ativa que visa complementar a falta de documentação
mais descritiva dos dados gerados, obrigando a ser efetuada uma pesquisa em vários si-
tes de utilizadores independentes que por si tentam explicar, dentro do melhor das suas
capacidades, cada coluna nas tabelas da base de dados.

A qualidade dos dados até à data foi uma mais valia, contudo existe um conjunto
restrito de informações que sinto que deveriam encontrar-se disponíveis no OpenStre-
etMaps, como por exemplo, um identificador que permitiria detetar se uma aresta do
grafo corresponde a casos especiais como uma escada e se cada aresta é uma subida ou
descida do ponto de vista da direção que se está a percorrer. Também deveria incluir
opções de limitação que permitam excluir os subgrafos que não se encontram ligados ao
grafo principal, bem como estradas privadas que são consideradas como estradas normais
quando na realidade não existe permissão para as aceder.

A falta dos dados obrigou à implementação de soluções que não permitem detetar
automaticamente a existência dessas ditas condições recorrendo à maior parte delas a
um input manual. Sobre a altura de cada vértice, foi utilizado um ficheiro raster que
contém a altura de cada parte de Portugal continental em blocos de 30m, não sendo
a ideal. Dentro de cada bloco, poderia existir 2 valores reais diferentes de altura para
dois vértices diferentes que não serão registados devido ao fato de cada bloco de 30m do
ficheiro ter uma altura designada. A precisão não é perfeita, mas encontra-se dentro do
praticável tendo em conta que a alternativa encontrada a este ficheiro continha blocos de
250m.

Para a API foi utilizada a linguagem Python para o seu desenvolvimento devido à sua
flexibilidade através do acesso às diferentes bibliotecas que contribuíram para atingir os
objetivos secundários cuja importância não é partilhada com os requisitos desta disserta-
ção. Devido à sua versatilidade, foi permitido que os algoritmos desenvolvidos pudessem
efetuar o respetivo tratamento dos dados geográficos recebidos pela base de dados de
forma a que pudessem ser interpretados por uma ferramenta cliente. Esta ferramenta
suplementar limita-se a ser um cliente web cujo objetivo é testar as funcionalidades da
API ao representar os caminhos processados. O cliente na sua essência é um mapa criado
pela framework OpenLayers e JavaScript que permite a interação com a API.
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Apêndice A

Documentação do Código

* Neste anexo é apresentado a lista dos métodos que é possível aceder diretamente na
API, em que eles se encontram divididos em 4 categorias:

Autenticação

A autenticação é necessária para que seja possível mais que uma pessoa possa utilizar a
API ao mesmo tempo.

O código utilizado foi originalmente adquirido no seguinte projeto:
https://github.com/miguelgrinberg/REST-auth.

• POST /api/v1/users
Para registar um novo utilizador. O hash da password será adquirido através da
utilização da biblioteca PassLib que utiliza o algoritmo sha256_crypt. É altamente
recomendado que a API corra no protocolo https.

Input:
- Um objeto JSON que contenha a informação nos campos username e password.

Return:
- Sucesso: Status code 201 e a informação do utilizador recém-criado.

- Error: Status code 400 (bad request).

• GET /api/v1/token
Método para adquirir o token de acesso do utilizador que se encontra a autenticar.

Input:
- Autenticação utilizando a autenticação básica em HTTP.

Return:
- Sucesso: Retorna de um objeto JSON com o token e a duração do mesmo.

- Error: Status code 401 (unauthorized).

• GET /api/v1/resource
Método que adquire a informação protegida do utilizador em base do token.

Input:
- O token adquirido.
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Return:
- Sucesso: Retorna um objeto JSON com a informação do utilizador correspon-
dente.
- Erro: Status code 401 (unauthorized).

UserData

• GET /api/v1/readdata
Este método irá adquirir os valores das preferências do utilizador.

Método usado:
checkDataBase from mapInteration.py

Parametros:
- id: Identificação do utilizador.

Return:
- Sucess: Um objecto JSON com os dados recolhidos da base de dados.
- Erro: Erro de conexão à base de dados.
Exemplo da informação recebida:
{”cover”:{”coverage_rainprotected”:false,”coverage_shape”:false},”incli”:

{”helpmovement”:false,”stairs”:false},”roadMultiplier”:{”cicleway”:1,”dirt”:5,

”portugueswalkway_concrete”:1,”tarmac”:5,”woodenway_metalway”:5},”security”:

{”allowbikes”:false,”allowcars”:true}}

• POST /api/v1/updatedata
Atualização das preferências utilizadas pela função de custo.

Método usado:
addDataDatabase from mapInteration.py

Parametros:
-Id: Identificação do utilizador.
-Calcadaportuguesa_Cimento: Valor correspondente da preferência.
-Alcatrão: Valor correspondente da preferência.
-Pista bicicleta: Valor correspondente da preferência.
-Terra: Valor correspondente da preferência.
-Passadicomadeira_metal: Valor correspondente da preferência.
-Escadas: Se as escadas são relevantes.
-ajudamovimento: Se as ajudas pelo caminho são relevantes.
-coverageshape_cover: Se a cobertura do sol é relevante.
-coveragerainprotected_cover: Se a cobertura da chuva é relevante.
-allowcars_security: Se quer diminuir a relevância de estradas utilizadas por car-
ros.
-allowbikes_security: Se quer diminuir a relevância de estradas utilizadas por bi-
cicletas.

Return:
- Sucesso: Confirmação que os dados foram atualizados.
- Erro: Erro de conexão à base de dados.

Exemplo da informação recebida:
{”success”:true}
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POIS

• POST /api/v1/addPois
Método que lê um ficheiro CSV com a informação dos pois que se pretende adicionar
no mapa, calcula também o vértice mais próximo das coordenadas fornecidas e gera
o geom para que se possa ser representado no mapa.

Método usado:
add from POIS.py

Input:
Ficheiro CSV com a informação dos pontos de interesse com a seguinte estrutura:

nomedopoi, tipodopois(seumcaf, bar, igreja), latitude, longitude

Return:
- Sucesso: Confirmação que os pois foram inseridos na base de dados.
- Erro: Erro de conexão à base de dados.

Exemplo da informação recebida:
{”success”:true}

• GET /api/v1/loadPois
Quando se visita a página para interagir com a API este método é ativado para
carregar toda a informação dos pois que se encontram na base de dados.

Método usado:
load from POIS.py

Input:
-id: Identificação do utilizador.

Return:
- Sucesso: Informação sobre todos os pois existentes da base de dados para imprimir
no mapa.
- Erro: Erro de conexão à base de dados.
Exemplo da informação recebida:
{”cv_lat”: ”40.5749709”, ”id”: 81, ”latitude”: ”40.575006120376585”, ”geom”:

”0101000020E610000086CD5BD0D6E420C06AD37DA598494440”, ”selecionado”: True, ”cv_long”: ”-8.4469514”,

”tipo”: ”cafe”, ”nome”: ”zeca”, ”userid”: 0, ”longitude”: ”-8.447102765884397”}

• POST /api/v1/selectPoi
Método de seleção dos pois, verifica o estado atual do poi alterando-o entre ativo e
não ativo para que quando se executar o algoritmo ter em conta o poi em questão
na lista que será criado pelo algoritmo de Simulated Annealing do pgRouting.

Método usado:
select from POIS.py

Input:
-userid: Identificação do utilizador.
-long: Valor de longitude do POI selecionado.
-lat: Valor de latitude do POI selecionado.
-selec: Valor booleano que determina se o poi se encontra selecionado ou não.
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Return:
- Sucesso: Confirmação da alteração do estado do POI.
- Erro: Erro de conexão à base de dados.

Exemplo da informação recebida:
{”success”:true}

• POST /api/v1/removeallpoi
Este método tem duas funcionalidades, uma é a remoção de todos os pois classifi-
cados como "custom"que foram inseridos pelo utilizado ou remover os pois indivi-
dualmente.

Método usado:
removePOI from POIS.py

Input:
-long: Valor de longitude do POI selecionado.
-lat: Valor de latitude do POI selecionado.
-option: Opção para determinar se é para apagar os pois na globalidade ou um poi
individual.
-userid: Identificação do utilizador.

Return:
- Sucesso: A confirmação da remoção do(s) pontos de interesse(s).
- Erro: Erro de conexão à base de dados.

Exemplo da informação recebida:
{”success”:true}

• GET /api/v1/geomCoord
O método irá adquirir as coordenadas do geom.

Metodo usado:
geomToCoord from POIS.py

Input:
-geom: O valor geográfico do vértice desejado.

Return:
- Sucesso: As coordenadas do vertice.
- Erro: Erro de conexão à base de dados.

Mapa

• POST /api/v1/initUser
Método para criar as tabelas temporárias e restauro das tabelas caso elas já se
encontram criadas.

Método usado:
initU from mapInteration.py

Input:
-id: Identificação do utilizador.
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Return:
- Sucesso: Confirmação da criação da tabela temporária do utilizador.
- Erro: Erro de conexão à base de dados.

Exemplo da informação recebida:
{”UserData_Processed”:true}

• GET /api/v1/closedPoints
Método que calcula o vértice mais perto das coordenadas adquiridas do mapa atra-
vés do clique.

Método usado:
closedP from mapInteration.py

Input:
-Longitude: Valor da longitude na zona clicada do mapa.
-Latitude: Valor da latitude na zona clicada do mapa.

Return:
- Sucesso: Coordenadas do vértice mais perto.
- Erro: Erro de conexão à base de dados.

Exemplo da informação recebida:
-8.4435497 40.5754472

• GET /api/v1/teseSolucao
Algoritmo desenvolvido para resolver o problema do Traveling salesman que mostra
o caminho a percorrer num mapa de uma determinada cidade passando por pontos
de interesse intermédios.

Método usado:
travelingSalemanSolução from mapInteration.py

Input:
-Id: Indentificador do utilizador catual.
-Longitude: Valor da longitude do ponto inicial.
-Latitude: Valor da latitude do ponto inicial.

Return:
- Sucesso: Caminho gerado pelo algoritmo em formato geoJSON.
- Erro: Erro de conexão à base de dados.
Exemplo da informação recebida:
{ ”type”: ”FeatureCollection”, ”features”: [ {”type”: ”Feature”, ”geometry”: {”type”:

”LineString”, ”coordinates”:[[-8.4450851,40.5774447],[-8.4455042,40.5774103]]}, ”properties”:
{”0”:””}},{”type”: ”Feature”, ”geometry”: {”type”:”LineString”,”coordinates”:

[[-8.4455042,40.5774103],[-8.4454981,40.5773402]]}, ”properties”: {”0”:””}},{”type”: ”Feature”,
”geometry”: {”type”:

”LineString”,”coordinates”:[[-8.4454981,40.5773402],[-8.445418,40.5768687]]}, ”properties”: {”0”:””}},

{”type”: ”Feature”, ”geometry”: {”type”:”LineString”,”coordinates”:

[[-8.445418,40.5768687],[-8.4453545,40.5763719]]}, ”properties”: {”0”:””}},

{”type”: ”Feature”, ”geometry”: {”type”:”LineString”,”coordinates”:

[[-8.4453545,40.5763719],[-8.44511,40.5763606],[-8.4449521,40.5763587]]}, ”properties”: {”0”:””}},

{”type”: ”Feature”, ”geometry”: {”type”:”LineString”,”coordinates”:

[[-8.4449521,40.5763587],[-8.4449664,40.5764756],[-8.4450731,40.5773514]]}, ”properties”: {”0”:””}},
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{”type”: ”Feature”, ”geometry”: {”type”:”LineString”,”coordinates”:

[[-8.4450731,40.5773514],[-8.4450851,40.5774447]]}, ”properties”: {”0”:””}} ]}

• GET /api/v1/soloteseSolucao
Algoritmo desenvolvido para resolver o problema do Traveling salesman que mostra
o caminho a percorrer num mapa de uma determinada cidade sem a necessidade
de passar por pontos intermedias pré-defenidos.

Método usado:
SolotravelingSalemanSolução from mapInteration.py

Input:
-longitude: Valor da longitude do ponto inicial.
-latitude: Valor da latitude do ponto inicial.
-id: Indentificador do utilizador actual.
-distanciaArea: Valor do raio de pesquisa.

Return:
- Sucesso: Caminho gerado pelo algoritmo em formato geoJSON.
- Erro: Erro de conexão à base de dados.

• GET /api/v1/tsp
Método que gera a lista de pontos de interesse a visitar através da heurística do
cálculo da distância euclidiana.

Método usado:
tsp from mapInteration.

Input:
-list: Lista dos ids dos vértices em que é para selecionar a ordem de visita.
-initialPoint: Id do vértice inicial do caminho.

Return:
- Sucesso: A lista de sequencia de pontos a visitar.
- Erro: Erro de conexão à base de dados.

Exemplo da informação recebida:

[3468, 30240, 30464, 51783, 3468]

• GET /api/v1/blockRoad
Método utilizado para que o utilizador possa escolher uma aresta através do cálculo
da distancia entre as coordenadas selecionadas no mapa e as diferentes coordenadas
que constituem o valor geográfico das arestas, podendo selecionar a que esta mais
perto.

Método usado:
blockRoad from mapIteration.py

Input:
-lat: Coordenada de latitude em que clicou no mapa.
-long: Coordenada de longitude em que clicou no mapa.
-userid: Indentificador do utilizador atual.
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Return:
- Sucesso: Um array com a informação em formato geoJSON com a estrada blo-
queada e o identificador da estrada bloqueada.
- Erro: Erro de conexão à base de dados.
Exemplo da informação recebida:
[ 276, ”{ ’́type’́: ’́FeatureCollection’́, ’́features’́: [ {’́id’́:276, ’́type’́: ’́Feature’́, ’́geometry’́:
{’́type’́:’́LineString’́,’́coordinates’́:[[-8.4450731,40.5773514],[-8.4449664,40.5764756],

[-8.4449521,40.5763587]]}, ’́properties’́: {’́0’́:’́’́}} ]}” ]

• GET /api/v1/showPoints
Método que carrega a informação de todos os vértices do grafo em uma determinada
área.

Método usado:
showPoints from mapInteration.py

Input:
-long1: Coordenada de longitude do limite superior esquerdo.
-lat1: Coordenada de latitude do limite superior esquerdo.
-Long2: Coordenada de longitude do limite superior direito.
-lat2: Coordenada de latitude do limite superior direito.

Return:
- Sucesso: A informação de todos os pontos dentro dessa área em formato JSON.
- Erro: Erro de conexão à base de dados.

• GET /api/v1/insertBlock
Método que permite o utilizador escolher um vértice do grafo como um anti poi
aumentando assim os custo a todas as arestas que se ligam a esse vértice.

Método usado:
addunwantedpoi from mapInteration.py

Input:
-userid: Indentificador do utilizador atual.
-long: Coordenada de longitude em que clicou no mapa.
-lat: Coordenada de latitude em que clicou no mapa.

Return:
- Sucesso: Array com as coordenadas do anti-poi e das arestas que se ligam ao
anti-pois.
- Erro: Erro de conexão à base de dados.
Exemplo da informação recebida:
[ 65, ”-8.443555 40.576268”, ”{ ”type”: ”FeatureCollection”, ”features’́: [ {”type’́: ”Feature’́,
”geometry”: {”type”:”LineString’́,”coordinates”:

[[-8.4427603,40.5762212],[-8.443555,40.576268]]}, ”properties”: {”0”:””}},{”type”: ”Feature”,
”geometry”: {”type”:”LineString”,”coordinates”:[[-8.4435728,40.5757589],

[-8.443555,40.576268]]}, ”properties”: {”0”:””}},{”type”: ”Feature”, ”geometry”: {”type”:

”LineString”,”coordinates”:[[-8.4444008,40.576346],[-8.4442143,40.5763188],[-8.443555,40.576268]]},

”properties”: {”0”:””}} ]} ]

• GET /api/v1/showBlockedRoad
Método que ao carregar o mapa carrega a informação das diferentes arestas blo-
queadas relacionadas com o utilizador.
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Método usado:
showBlockedRoads from mapInteration.py

Input:
-id: Indentificador do utilizador actual.

Return:
- Sucesso: Os dados de todas as estradas bloqueadas.
- Erro: Erro de conexão à base de dados.

• GET /api/v1/removeallBlockedRoad
Método para remover todos os bloqueios no mapa e limpando a informação dos
mesmos na base de dados.

Metodo usado:
removeAllBlockedRoads from mapInteration.py

Input:
-userid: Identificação do utilizador actual.

Return:
- Sucesso: Confirmação da remoção de todos os bloqueios.
- Erro: Erro de conexão à base de dados.

• GET /api/v1/unwantedPois
Método que remove um anti poi individualmente e restaura os custos originais das
arestas que se conectam com o vértice.

Método usado:
removeunwantedpoi from mapInteration.py.

Input:
-userid: Identificação do utilizador que o anti-poi pertence.
-long: Coordenada longitude do anti-poi.
-lat: Coordenada latitude do anti-poi.

Return:
- Sucesso: Confirmação da remoção do anti-poi.
- Erro: Erro de conexão à base de dados.

• GET /api/v1/removeBlockedRoads
Remove a aresta selecionada registada com o utilizador atual.

Método usado:
removeblockroad from mapInteration.py.

Input:
-roadid: Identificador da estrada.
-id: Identificador do utilizador atual.

Return:
- Sucesso: A lista de sequencia de pontos a visitar.
- Erro: Erro de conexão à base de dados.

João Luis Paula Ferreira do Amaral Dissertação de Mestrado


	I Enquadramento
	Introdução
	Revisão do Estado da Arte / Trabalho Relacionado
	Algoritmos gerais para pesquisa de caminhos
	Shortest Path Problem
	Traveling Salesman Problem
	Algoritmos especializados
	Ant Colony optimization algorithm
	Simulated annealing
	Comparação entre o Simulated annealing e o Ant Colony optimization algorithm

	Problema do planeamanto de viagem de turistas
	Single Tour
	Multiple Tour
	Trabalhos realizados com o TTDP

	Algoritmo Path Finding com restrições num grafo 
	Heurística para A* para resolver o Travelling Salesman Problem
	Planeador de rotas de lazer automáticas
	Conclusão


	II recursos e ferramentas utilizadas
	Ferramentas utilizadas
	Tecnologias utilizadas
	OpenStreetMaps - Osm2po
	PostgreSQL
	OpenLayers
	Bibliotecas utilizadas pela API

	Servidor Web
	Algoritmo escolhido

	Implementação
	Trabalho realizado
	Algoritmo de criação de caminhos com base dos POIs selecionados
	Função de custo
	API
	Requisitos
	Descrição
	Métodos com acesso direto na API

	Algoritmo desenvolvido


	III Resultados e Discussão
	Resultados Experimentais
	Funcionamento geral do algoritmo
	Função de custo
	Estudo efetuado
	Testes à velocidade de execução

	Conclusões
	Documentação do Código


