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RESUMO

Este artigo apresenta o projeto jOptimum, um pacote para modelagem de problemas de otimização linear
e multilinear voltado ao ensino de disciplinas relacionadas à programação matemática. Descrevemos os
problemas que podem ser resolvidos usando o jOptimum e como ele está integrado aos sistemas de
resolução. Argumentamos também por que o pacote é útil no aprendizado e explicamos detalhes do
projeto e seu desenvolvimento.
Palavras-chave: Apoio ao Ensino, Programação linear, Programação multilinear. EDU - Aplicações
a Educação .

ABSTRACT

This article presents the jOptimum project, a linear and multilinear modeling package featured to teaching
mathematical programming disciplines. We describe the problems that can be solved using jOptimum and
how it is integrated with solvers. We also argue why the package is useful for learning and explain details
about the project and its development stage.
Keywords: Learning support, Linear programming, Multilinear programming. EDU - Education.
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1 Introdução

Pesquisa operacional e programação matemática são assuntos comumente encontrados em cursos de
Ciência da Computação. Isso pode ser verificado, por exemplo, nas diretrizes sugeridas pela Association
for Computing Machinery [ACM 2001]. Alguns cursos superiores contêm ênfases diretamente relaciona-
das com essa área, como por exemplo a linha de Logística e Gerenciamento de Cadeia de Suprimentos
do curso de Sistemas de Informação da Universidade Mackenzie [Votre 2004]. Os alunos escolhem essa
linha após terem completado mais da metade da graduação de quatro anos. Além dos cursos da área
de Computação, programação matemática pode ser encontrada nas ementas de disciplinas de diversos
cursos, como Matemática, Física, Química, Engenharia, Biologia, Economia, Administração, etc. A quan-
tidade de alunos que estudam a área é imensa.

O estudo desta área pode ser dividido em três grandes linhas: teoria, algoritmos e modelagem. O
objetivo deste trabalho é apresentar o sistema jOptimum e sua integração com sistemas de resolução
para o ensino de modelagem e algoritmos em programação linear e multilinear. O jOptimum possui uma
interface gráfica amigável para a modelagem, um algoritmo interno para resolução dos problemas lineares
e integração com os sistemas lp_solve [Berkelaar 1999], para a resolução de problemas lineares, e RLS,
para resolução de problemas multilineares. A grande maioria dos sistemas existentes é comercial e não
disponível mesmo para uso acadêmico. Os poucos sistemas disponíveis para tal fim não são amigáveis e
podem dificultar, por exemplo, o aprendizado dos alunos.

Este texto está organizado como segue. Na seção 2 apresentamos o problema básico de programação
multilinear e o pacote de resolução (ou solver) RLS que foi desenvolvido. Na seção 3 descrevemos o
projeto jOptimum, sua linguagem de modelagem e funcionalidades. Na seção 4 sugerimos idéias para a
utilização do projeto no ensino de programação linear e multilinear. Finalmente a seção 5 conclui o texto.

2 Programação multilinear

Nesta seção discutimos o problema de programação multilinear e como o novo solver RLS desen-
volvido resolve tal problema. Um problema de programação multilinear (MP) busca por um máximo (ou
mínimo) da função multilinear objetivo restringida a um conjunto de funções multilineares, definidas em
termos de variáveis contínuas. Ele é um problema onde tanto a função objetivo quanto as restrições preci-
sam ser funções polinomiais sobre as variáveis, e os expoentes dessas variáveis devem ser iguais a 0 ou
1. Problemas multilineares têm uma ampla área de aplicação. Diferentemente de problemas de programa-
ção linear, programação convexa, e até programação geométrica [Avriel 1980], problemas do tipo MP são
não convexos e nenhuma transformação conhecida pode convexificá-los; eles podem ter múltiplos ótimos
locais e regiões viáveis não convexas.

Diversos métodos de otimização local são aplicáveis para MP: procedimentos baseados em con-
densação [Avriel et al. 1975, Duffin 1970], condições de Karush-Kuhn-Tucker [Rijckaert e Martens 1978],
técnicas de linearização [Lukatskii e Shapot 2000], e métodos de programação não linear genéricos
[Haarhoff e Buys 1970, Pardalos e Rosen 1987, Ratner et al. 1978]. Os métodos e algoritmos exa-
tos existentes mais comuns são baseados em técnicas de branch-and-bound [Gochet e Smeers 1979,
Maranas e Floudas 1997, Sherali e Tuncbilek 1992] ou métodos de planos de corte [Horst e Tuy 1996,
Tuy 1998]. As idéias de branch-and-bound apresentadas em [Maranas e Floudas 1997] e
[Gochet e Smeers 1979] são baseadas na resolução de sub-problemas convexos não lineares, enquanto
a idéia de [Sherali e Tuncbilek 1992] é baseada em sub-problemas lineares.

Poucos sistemas estão disponíveis para solução global de problemas de programação mul-
tilinear. Alguns deles são LGO [Pintér 1995], BARON [Tawarmalani e Sahinidis 2004], GloptiPoly
[Henrion e Lasserre 2003], Pennlp [Kocvara e Stingl 2003]. Na seqüência apresentamos a idéia de
[Sherali e Tuncbilek 1992], implementada no solver RLS. Ela é globalmente convergente e encontra o
ponto de ótimo global após um número finito de passos [Sherali e Adams 1999].
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2.1 O algoritmo de reformulação–linearização

O algoritmo de branch-and-bound descrito em [Sherali e Tuncbilek 1992] é baseado em uma técnica
de reformulação-linearização. A idéia principal é substituir cada produto de variáveis ∏ j x j por uma nova
variável artificial XJ, para todos os termos multilineares, obtendo assim um subproblema linear aproximado
(chamado aqui de LP). A solução de LP é um limite superior para a solução do problema MP correspon-
dente, pois o problema LP é uma relaxação do problema MP. Todavia apenas esta substituição não nos
leva a um método convergente ao ótimo global. Algumas restrições adicionais (chamadas de artificiais)
devem ser incorporadas nos problemas LP para atingir esse objetivo. As novas funções artificiais são
criadas através de produtos entre as restrições originais do problemas e/ou fatores envolvendo os limites
das variáveis originais do problema. A idéia é criar novas restrições que amarrem os valores das variáveis
linearizadas. Embora sejam redundantes no problema original (pois os limites das variáveis já estão garan-
tidos pelas restrições do problema MP), na versão linearizada LP estas funções servem como barreiras. A
aproximação dada pela versão linearizada melhora conforme aumentamos o número de funções artificiais,
porém devemos limitar essa quantidade — caso contrário os subproblemas lineares ficarão muito grandes
e impossíveis de serem resolvidos. Este método descrito é lento quando o grau dos termos multilineares
é grande, pois o número de funções artificiais necessárias para garantir a convergência é exponencial
neste número. O método de Sherali e Tuncbilek gera todos os produtos de fatores de limite para todas as
combinações de variáveis até atingir termos de grau igual ao grau do problema inicial.

Para que o método tenha convergência global, iteramos sobre as variáveis, escolhendo para quebrar
seus intervalos até que XJ esteja perto o suficiente de ∏ j x j . Resolvemos subproblemas LP sobre cada
quebra feita. Assim, o algoritmo procede cortando os intervalos de variáveis, sempre limitando esses
cortes de acordo com os melhores resultados já obtidos (técnica básica de um algoritmo de branch-and-
bound). A escolha da variável para corte é feita procurando-se pela maior diferença entre as variáveis
artificiais e os produtos que elas representam. Cortes nos intervalos das variáveis podem apenas piorar a
solução já obtida até aquele momento, mas aproximam os valores das variáveis da região viável. Sempre
que uma solução de um LP é MP-viável, verificamos se ela é a melhor já obtida até o momento.

3 Projeto jOptimum

O sistema jOptimum é desenvolvido na linguagem de programação Java. O principal motivo dessa
escolha é sua característica multi-plataforma, pois desvincula a utilização do sistema de um determinado
hardware e sistema operacional. O jOptimum já foi testado com sucesso nos sistemas Windows, diversas
distribuições Linux, Solaris e MacOSX, rodando em diferentes plataformas de hardware. Para aumentar
sua usabilidade, o jOptimum utiliza ainda um esquema de verificação de localização, o que torna possível
a escolha da língua de uso no ambiente, incluindo o Português do Brasil.

jOptimum é uma ferramenta integrada para a modelagem e resolução de programas lineares (contí-
nuos, inteiros ou mistos) e multilineares. É composto de um editor de problemas com todas as funcio-
nalidades básicas (copiar, colar, recortar, desfazer, refazer, imprimir), syntax highlighting da linguagem e
permite trabalhar com diversos modelos simultaneamente. A Figura 1 mostra a tela principal de trabalho
do sistema. Nesta tela podemos ver funções de arquivos (criar novo modelo, abrir modelo, salvar e fechar
modelo), funções de edição (copiar, recortar, colar, selecionar, desfazer e refazer) e funções de execução
(verificação do modelo e envio do modelo ao solver para resolução do problema). Também é possível
escolher o algoritmo a ser utilizado e a precisão para os números, além de monitorar a memória em uso
do sistema.

O jOptimum está integrado com os solvers lp_solve e RLS. As chamadas a estes sistemas e as coletas
dos resultados são feitas pelo ambiente do jOptimum, não sendo necessário ao usuário conhecer detalhes
sobre esse procedimento.
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Figura 1: Tela principal do jOptimum com o exemplo clássico da dieta [Chvátal 1983].

3.1 Linguagem de Modelagem

Desde o meio do século passado formatos para especificação de programação linear são desenvol-
vidos [IBM-Corporation 1969, IBM-Corporation 1978]. Algumas linguagens de modelagem oferecem in-
terfaces e funcionalidades mais atrativas, permitindo que o usuário especifique modelos intuitivamente.
A maioria das linguagens de modelagem existentes possuem capacidade de resolver problemas li-
neares internamente ou podem chamar pacotes específicos para tal fim sem nenhum esforço adicio-
nal. Exemplo de linguagens são MPS [IBM-Corporation 1969], GAMS [GAMS 2001, Brooke et al. 1988],
AMPL [Fourer et al. 1993, Fourer et al. 1994], MPL [Maximal-USA 1994], AIMMS [Paragon 1989], LINDO
[Schrage 1981, Schrage 1997], XPRESS-MP-Model Builder [Guéret et al. 2002].

Em geral estas linguagens de modelagem não têm como foco principal o ensino, mas a eficiência,
e com isso são usualmente complexas. Além disso, todas as importantes linguagens de modelagem
e/ou suas interfaces não são gratuitas mesmo para o uso acadêmico. As poucas linguagens livres
[Makhorin 2000, IBM-Corporation 1969, IBM-Corporation 1978] são complexas e não-intuitivas, ou não
possuem interface para seu uso [Koch 2001].

Desta forma, desenvolvemos a linguagem MPML (Multilinear Programming Modeling Language). Ela
está integrada ao sistema e foi projetada para ser simples e fácil de aprender. Ressaltamos que, em sua
versão inicial, o jOptimum apenas trabalhava com problemas de programação linear e possuía a lingua-
gem integrada LPML [Lucindo et al. 2006]. A MPML é uma extensão da linguagem LPML, inicialmente
elaborada para o sistema. Sua EBNF pode ser vista na Figura 2.

Em MPML um programa multilinear é escrito em pelo menos dois blocos obrigatórios e um último
opcional. Um bloco começa com o nome/tipo do bloco e é delimitado por chaves. O primeiro bloco é
a função objetivo, e o nome do bloco é maximize (ou simplesmente max) no caso de um problema de
maximização ou minimize (min) no caso de minimização. Note que o nome desse primeiro bloco define
o tipo de problema, e que só podemos ter um bloco de função objetivo por programa definido em MPML.
Nesse bloco temos apenas uma equação: a função objetivo. Os operadores binários permitidos em MPML
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<linear_problem> ::= <objective_function> <constraints> <bounds>?
<objective_function> ::= <maxmin> "{" <identifier>? <expression> "}"
<maxmin> ::= "max" | "maximize" | "min" | "minimize"
<expression> ::= <linear_operator>? <expression_term> (<linear_operator> <expression_term>)*
<expression_term> ::= (<number> (<multilinear_operator>? <expression_element>)?) | <expression_element>
<expression_element> ::= <variable_name> (<multilinear_operator> <variable_name>)*
<linear_operator> ::= "+" | "- "
<multilinear_operator> ::= "*"
<variable_name> ::= <letter> (<character> | <integer>)*
<identifier> ::= <character> (<character> | <integer>)* ":"
<character> ::= <letter> | "_" | "." | "- "
<letter> ::= "a" | ... | "z" | "A" | ... | "Z"
<number> ::= <integer> | <float>
<float> ::= <integer>? "." <integer>
<integer> ::= <digit>+
<digit> ::= "0" | ... | "9"
<constraints> ::= <subject_to> "{" <restriction_list> "}"
<subject_to> ::= "subject to" | "st" | "constraints"
<restriction_list> ::= (<restriction> ";")+
<restriction> ::= (<identifier>)? (<expression> (<inequality> | <equality> | <inequation>) |

<variable_limitation> | <if_statement>)
<inequality> ::= <inequality_operator> (<expression> | <variable_list>) (<inequality_operator> <expression>)?
<inequality_operator> ::= ">" | "<" | ">=" | "<="
<cmp_operator> ::= <inequality_operator> | "=" | "!="
<equality> ::= "=" (<number> | <variable_name>)
<inequation> ::= "!=" (<number> | <variable_name>)
<variable_limitation> ::= <variable_list> <cmp_operator> <expression>
<variable_list> ::= <variable_name> ("," <variable_name>)*
<if_statement> ::= "if" "(" <boolean_expression> ")" <statement> [ "else" <statement> ]
<statement> ::= <if_statement> | <statement_block> | <restriction>
<statement_block> ::= "{" <statement>* "}"
<boolean_expression> ::= ("!" <boolean_expression> ) | (<expression> <cmp_operator> <expression>

(("and" | "or") <boolean_expression>)?)
<bounds> ::= <bounds_starter> "{" <bounds_list> "}"
<bounds_starter> ::= "bounds"
<bounds_list> ::= (<bound> ";")+
<bound> ::= <identifier>? <variable_definition>
<variable_definition> ::= (<variable_list> <variable_type>) | (<variable_type> <integer>)
<variable_type> ::= "integer" | "boolean" | "free" | "nonzero"

Figura 2: EBNF da linguagem MPML.

são a adição “+”, subtração “-” e multiplicação “*”. As multiplicações por constantes não precisam utilizar
o símbolo “*”. Um exemplo simples para o bloco da função objetivo é:

min {
2x*y + 3y + x*z

}

Seguindo o bloco da função objetivo, temos o bloco das restrições, cujo nome pode ser subject to,
constraints ou apenas st. Esse bloco é composto por uma ou mais restrições multilineares. As restrições
são separadas por “;” e podem ser quaisquer tipos de desigualdades. Os operadores permitidos são: “>”
(maior), “>=” (maior ou igual), “<” (menor), “<=” (menor ou igual), “=” (igual) e “!=” (diferente). Relações
estritas (“<” e “>”) sobre variáveis contínuas podem ser tratadas de forma aproximada.

Existem dois tipos básicos de restrições: desigualdade e limite para variáveis. A primeira limita o valor
de uma equação, enquanto que a segunda limita os valores de uma lista de variáveis:

subject to {
x + y*z + z >= 10; # desigualdade
1 <= x, y, z <= 4; # limite para variáveis

}
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Nesses dois primeiros blocos o usuário pode nomear cada uma das funções, facilidade que é útil ao
analisar os resultados da execução do programa. Com isso, além do valor ótimo dos valores das variáveis,
o resultado apresentado pelo jOptimum descreve os valores obtidos para as funções que foram rotuladas
no problema. A rotulação é feita incluindo-se um nome seguido de “:” antes da definição da função, como
no exemplo:

min {
objetivo: 2x*y + 3y + x*z

}

Por fim temos o bloco de limites das variáveis, que é opcional. O nome desse bloco é bounds e nele
podemos modificar o tipo das variáveis: inteiras (integer), binárias (binary ou boolean), estritamente posi-
tivas (nonzero) ou livres de sinal (free). Essa alteração pode ser feita de duas maneiras. A primeira e mais
comum é listar as variáveis e ao final colocar seu tipo. A segunda, e mais ágil, é colocar o tipo seguido de
um número inteiro n, indicando que as n primeiras variáveis que aparecem na descrição do problema são
desse tipo. Aqui seguimos a mesma regra do bloco das restrições, e separamos os diferentes comandos
de tipo por “;”:

bounds {
x, y integer;
z free;

}

Podemos ainda incluir comentários no problema, usando o caractere “#”. O restante da linha, a partir
deste caractere, é considerado comentário e portanto não é interpretado pelo jOptimum.

3.2 Exemplo de uso

Para ilustrar o funcionamento da linguagem MPML com um problema clássico, vamos modelar na lin-
guagem o primeiro exemplo de Chvátal no livro Linear Programming [Chvátal 1983], um dos mais utilizados
nos cursos de programação linear.

O problema em questão é o problema da dieta, onde desejamos minimizar o gasto com alimentação,
respeitando os limites nutricionais e algumas restrições de quantidades de porções de um determinado
alimento por dia. Os limites nutricionais que devemos seguir são de ingerir diariamente pelo menos 2000
kcal, 55 gramas de proteína e 800 mg de cálcio. Os valores nutricionais de cada porção dos alimentos
estão especificados na tabela 1.

Comida Tamanho/Porção Energia (kcal) Proteínas Cálcio Preço

Aveia 28g 110 4 2 3
Frango 100g 205 32 12 24
Ovos 2 160 13 54 13
Leite 237cc 160 8 285 9

Torta de cereja 170g 420 4 22 20
Carne feijão 260g 260 14 80 19

Tabela 1: Valores nutricionais por porção.

Além disso, devemos seguir algumas restrições com relação a quantidade de porções de cada ali-
mento que podemos consumir por dia: aveia: no máximo 4 porções; frango: no máximo 3 porções; ovos:
no máximo 2 porções; leite: no máximo 8 porções; torta de cereja: no máximo 2 porções; carne com feijão:
no máximo 2 porções.
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Para formular o problema vamos atribuir uma variável a cada porção de alimento, de maneira que x1

representa a quantidade de porções de aveia, x2 as porções de frango, x3 as porções de ovos e assim
por diante. Com isso temos que os limites diários das porções são: 0≤ x1 ≤ 4, 0≤ x2 ≤ 3, 0≤ x3 ≤ 2,
0≤ x4 ≤ 8, 0≤ x5 ≤ 2, 0≤ x6 ≤ 2.

Da mesma maneira, as restrições nutricionais são formulados assim:

• Quantidade de energia: 110x1 +205x2 +160x3 +160x4 +420x5 +260x6 ≥ 2000.

• Quantidade de proteínas: 4x1 +32x2 +13x3 +8x4 +4x5 +14x6 ≥ 55.

• Quantidade de cálcio: 2x1 +12x2 +54x3 +285x4 +22x5 +80x6 ≥ 800.

Com isso, para obter o menor custo total das refeições, vamos minimizar a seguinte equação, sujeita
às restrições supracitadas:

3x1 +24x2 +13x3 +9x4 +20x5 +19x6

Não precisamos mudar muito a formulação matemática do programa linear para escrevê-lo em MPML,
dada sua característica intuitiva:

min {
objetivo: 3x1 + 24x2 + 13x3 + 9x4 + 20x5 + 19x6

}
subject to {
# limite das porções por dia

0 <= x1 <= 4;
0 <= x2 <= 3;
0 <= x3 <= 2;
0 <= x4 <= 8;
0 <= x5 <= 2;
0 <= x6 <= 2;

# restrições nutricionais
110x1 + 205x2 + 160x3 + 160x4 + 420x5 + 260x6 >= 2000;
4x1 + 32x2 + 13x3 + 8x4 + 4x5 + 14x6 >= 55;
2x1 + 12x2 + 54x3 + 285x4 + 22x5 + 80x6 >= 800;

}

Este problema pode também ser visualizado no jOptimum (Figura 1). Após executar o solver para
problemas de programação linear, podemos ver o resultado apresentado pelo sistema na Figura 3. Note
que 12 iterações do método simplex foram executadas para resolver o problema e a matriz de solução
continha 36 valores diferentes de zero. O valor ótimo para a função objetivo foi 92,5 e o ponto que atingiu
esse valor ótimo foi (x1;x2;x3;x4;x5;x6) = (4;0;0;4,5;2;0). Além disso, a Figura 3 mostra os valores
residuais de cada uma das restrições do problema.

Para ilustrar o uso de variáveis inteiras, podemos por exemplo exigir que as porções de alimentos
utilizadas sejam completas. Neste caso precisamos apenas acrescentar o seguinte código ao final do
modelo:

bounds {
x1, x2, x3, x4, x5, x6 integer;

}

A solução para o caso inteiro, após 175 iterações, tem valor 97 e é obtida no ponto (x1;x2;x3;x4;x5;x6) =
(4;0;0;5;2;0).
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Figura 3: Tela com a solução apresentada pelo jOptimum para o exemplo da dieta.

Finalmente, para ilustrar o uso da programação multilinear, podemos impor ainda que leite e “carne
com feijão” não podem ser ingeridos no mesmo dia, e que aveia com leite ou frango com ovos (ou ambos)
devem ser ingeridos em uma quantidade mínima diária. Introduzindo algumas restrições multilineares ao
bloco subject to do problema, atingimos esses objetivos.

subject to {
...

# leite e carne com feijão não podem ser diferentes de zero ao mesmo tempo
x4 * x6 <= 0;

# aveia e leite, ou frango e ovos, devem ser ingeridos no mesmo dia
x1 * x4 + x2 * x3 >= 1;

}

4 Ensino de Programação Linear e Multilinear

Durante o ano de 2005, o sistema jOptimum foi adotado em disciplinas de introdução à pesquisa
operacional [Lucindo et al. 2006], com ênfase na construção e solução de modelos para problemas de
transporte, de planejamento de produção, de escalonamento de tarefas e máquinas, de emparelhamento,
entre outros. Através da utilização do jOptimum como ferramenta de auxílio em aulas de laboratório,
observou-se que os alunos absorveram melhor os conceitos envolvidos. Isso foi verificado através do
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melhor desempenho acadêmico dos alunos e pelos melhores modelos e programas que foram projetados.
Apesar de pontual, a experiência sugere o potencial educativo do jOptimum. Ele pode ser usado como
ferramenta para acompanhamento de exercícios propostos pelos professores em aulas presenciais de
laboratório e também pelos alunos no tempo extra-aula, já que sua instalação é muito simples e não
necessita de preocupações maiores com configurações.

Apresentamos a seguir alguns exemplos que ilustram conceitos básicos que podem ser introduzidos
com a ajuda do jOptimum e da linguagem MPML, como regiões viáveis, problemas inviáveis e ilimitados,
diferenças de complexidade entre problemas de programação linear e multilinear. Este conjunto de exem-
plos simples pode ser facilmente reproduzido na interface gráfica do sistema e pressupõe que o aluno não
tem conhecimento prévio sobre o assunto. Obviamente o grau de dificuldade dos exemplos e exigências
deve ser adaptado de acordo com o perfil do curso.

max { x+y }
subject to {
3 <= x;
3 <= y <= 5;

}

Neste exemplo, facilmente notamos que a região viável estende-se entre as retas y= 3 e y= 5, para todos
os valores de x≥ 3. Como x pode assumir valor tão grande quanto se queira, claramente o problema é
ilimitado , pois temos a maximização da função objetivo x+ y. Se incluirmos, por exemplo, uma nova
restrição 2x+3y≤ 10, o problema torna-se claramente inviável , pois mesmo os valores mínimos para x
e y não satisfazem essa nova restrição.

max { x+y }
subject to {
x + y <= 8;
3 <= x, y <= 5;

}

Neste exemplo a região viável é convexa e fechada , formada pelo triângulo com vértices nas coordena-
das (3,3),(3,5),(5,3). Note que o valor ótimo é igual a 8 e existem inúmeras soluções ótimas , pois
qualquer ponto (x,y) sobre a reta x+ y = 8 que respeite os intervalos de valores de x e y é solução do
problema (inclusive os extremos, que são vértices da região viável). De fato, para um problema linear,
sempre existe um vértice da região viável que atinge o valor ótimo, e isso é essencial, por exemplo, no
funcionamento do método simplex. Neste exemplo podemos ainda exemplificar restrições redundantes ,
pois as desigualdades x≤ 5 e y≤ 5 já estão implícitas pelas demais restrições do problema.

Agora, para ilustrar a diferença entre um problema de programação linear, onde existem algoritmos
polinomiais para encontrar a solução ótima, e um problema de programação multilinear, suponha que
trocamos, na função objetivo, o operador de adição por um de multiplicação:

max { x*y }
subject to {
x + y <= 8;
3 <= x, y <= 5;

}

Agora a única solução ótima está em x = y = 4. Note que essa solução não é vértice da região viável.
De fato, em um problema de programação multilinear, nem mesmo as restrições precisam ser lineares, e
neste caso não temos necessariamente uma região viável convexa. No exemplo a seguir, o valor ótimo é
obtido no ponto (x,y,z) = (4,3,5).
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max { x*z + y }
subject to {
x + y <= 8;
x * y + z <= 17;
3 <= x, y, z <= 5;

}

Muitos problemas clássicos podem ser reduzidos para programação multilinear. Podemos, por exem-
plo, modelar o clássico problema de satisfabilidade de fórmulas booleanas (SAT). Além do SAT, que é
um problema muito importante na teoria de complexidade computacional [Papadimitriou 1994], podemos
modelar problemas de programação inteira, importantes em pesquisa operacional. Seguindo essa linha,
descrevemos aqui um exemplo de transformação de problemas de programação inteira binária mista (es-
pecialização da programação linear inteira) em programação multilinear: para cada variável binária x,
criamos uma nova variável y com as restrições x∗y = 0 e x+y = 1 e relaxamos x e y para variáveis con-
tínuas. A primeira restrição obriga que pelo menos uma delas seja igual a zero, enquanto que a segunda
restrição implica que se uma variável é igual a zero, a outra variável será igual a um. Assim, fizemos a
redução para um problema de programação multilinear sobre variáveis contínuas. Isso mostra a grande
diferença que existe entre problemas lineares contínuos e multilineares e como podemos migrar entre
problemas que inicialmente parecem não ter relação direta. Devemos ressaltar que fazer reduções entre
problemas é uma técnica muito importante, mas sua eficiência dependerá das ferramentas e solvers que
temos à disposição. Muitas vezes a redução não leva a vantagens, por exemplo se possuímos um solver
mais eficiente para o problema original. Ressaltamos ainda que a resolução de problemas lineares inteiros
e inteiros mistos pode ser feita no jOptimum sem a necessidade desta redução, já que a linguagem MPML
e o solver lp_solve são capazes de lidar com estes problemas.

5 Conclusão e Trabalhos Futuros

Apresentamos neste trabalho o jOptimum, um sistema de otimização desenvolvido em Java especi-
almente para facilidade de uso, com aplicação no ensino de programação linear, inteira mista e multi-
linear. Sua implementação clara e o desenvolvimento com o uso de padrões o tornam de fácil manu-
tenção/atualização e incorporação de novas funcionalidades. Descrevemos a linguagem de modelagem
MPML, parte do sistema jOptimum e desenvolvida para problemas de programação linear, inteira mista e
multilinear. Apresentamos exemplos de modelagem de problemas lineares, inteiros mistos e multilineares.
Indicamos também a integração do jOptimum com os solvers lp_solve e RLS, um novo solver desenvolvido
para problemas de programação multilinear. Descrevemos o algoritmo utilizado pelo RLS e apresentamos
exemplos de modelagem em MPML.

Indicamos ainda como o projeto pode ser aplicado em disciplinas de programação linear, multilinear
e pesquisa operacional, ajudando principalmente na modelagem de problemas e na integração amigável
com os sistemas de resolução. Isso deixa ao aluno apenas a experiência e dificuldade das disciplinas
propriamente ditas, sem terem que se preocupar com detalhes complexos de linguagens, parâmetros e
chamadas obscuras dos softwares de resolução. Em um futuro próximo, pretendemos estender o sistema
para apresentar a resolução gráfica de problemas lineares simples, ajudando no aprendizado inicial da
teoria de programação linear e algoritmos.
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