
 
 

Programação 2 
Primeira Prova 

 
Aluno(a): ___________________________________________________________         Turma: ______ 

 

Observações: 

1. A interpretação de cada questão faz parte da prova. 

2. Em caso de dúvidas, chame o professor em sua mesa. Jamais faça perguntas em voz alta, para não 

desconcentrar os demais alunos. 

3. Os algoritmos devem ser escritos em C. 

4. Mostre as estruturas que for utilizar na prova, para que as questões possam ser corrigidas. 

 
Travelling Salesman Problem (TSP) – O Problema do Caixeiro Viajante: Um caixeiro viajante 

precisa visitar vários locais, partindo de um local inicial qualquer, passando por todos os locais 

exatamente uma vez e voltando ao local inicial no fim do percurso. O caixeiro deve fazer esse 

caminho de forma que a distância total percorrida seja a menor possível. Chamamos uma rota, ou 

caminho, de tour. Chamamos o caminho de menor custo possível de tour ótimo. O TSP é fácil de ser 

resolvido: geram-se todas as permutações de locais possíveis e calcula-se a distância total de cada uma 

delas. A permutação com a menor distância total é o tour procurado. 

Esta seria uma ótima solução, se não fosse por um detalhe: dados N locais, são geradas “N!” 

permutações, o que torna esta solução intratável do ponto de vista computacional. Basta observar que 

para se obter uma solução de rota com 21 cidades, seriam explorados 

21! = 51.090.942.171.709.440.000 

tours diferentes. Supondo que se tem um processador de 3.6GHz, que pode fazer 3.6 × 10
9
 ciclos por 

segundo, e que pode gerar um tour a cada ciclo do processador, seriam levados 

51.090.942.171.709.440.000 ÷ 3.600.000.000 = 14.191.928.382 

segundos para se encontrar e explorar todos os caminhos possíveis. Mas 14.191.928.382 segundos são 

aproximadamente 450 anos! E não se deseja esperar 450 anos para encontrar o melhor tour entre 

apenas 21 locais. Devido a essa alta complexidade, existem diversos algoritmos que encontram 

soluções para o problema num tempo computacional satisfatório, mas nenhuma delas garante que a 

solução encontrada é a ótima. O objetivo desta prova é utilizar o algoritmo Vizinho Mais Próximo – 

Nearest Neighbour (NN) para encontrar uma solução para o TSP. O NN é descrito a seguir: 

No algoritmo NN, o tour se inicia com um local qualquer. Enquanto não se insere todos os locais, deve 

ser escolhido o destino mais próximo da última cidade inserida, dentre todos os demais locais que 

ainda não estão no tour – daí o nome “Vizinho Mais Próximo”. Esse destino mais próximo é então 

inserido no tour. Quando não houver mais locais a serem inseridos, o algoritmo acaba. 

Considere os quatro locais a serem visitados, mostrados no plano abaixo: 
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A primeira parte da figura mostra a representação dos pontos (0.0, 0.0), (1.0, 3.0), (2.0, 1.0) e (1.0, 

0.0), que devem ser visitados pelo caixeiro. A segunda parte mostra a ordem em que ele visitará esses 

locais. A terceira mostra o caminho total, incluindo a volta ao local inicial no fim do percurso. 

O primeiro passo do NN seria escolher o local inicial. No caso do exemplo, o local de partida é o ponto 

(0.0, 0.0). Em seguida, é inserido no tour o local mais perto do último que foi inserido. No exemplo, o 

local mais perto de (0.0, 0.0) está no ponto (1.0, 0.0). O próximo a ser inserido está no ponto (2.0, 1.0), 

e assim sucessivamente. 

Você deve criar um programa que leia os locais de um arquivo binário e armazene-os em um vetor, na 

sequência em que eles forem lidos. Em seguida, considere que o primeiro local presente no vetor será 

o ponto de partida. Neste momento, portanto, o tour já estará corretamente definido até a posição 0 do 

vetor:  

V = [(0.0, 0.0), (1.0, 3.0), (2.0, 1.0), (1.0, 0.0)] 

Em seguida, altere a ordem dos locais, de forma que o local seguinte ao ponto de partida seja o mais 

próximo dele. Agora, o tour estará formado até a posição 1 do vetor: 

V = [(0.0, 0.0), (1.0, 0.0), (2.0, 1.0), (1.0, 3.0)] 

Em seguida, procure o local mais próximo do último que foi inserido (entre os locais ainda não 

inseridos no tour, ou seja, aqueles a partir da posição 2 do vetor). Repita o algoritmo até que todos os 

locais estejam inseridos no tour. 

 

Represente um local como uma estrutura contendo o nome do local e um ponto do plano cartesiano, 

que deve ser uma estrutura contendo uma abscissa (valor do ponto no eixo x) e uma ordenada (eixo y). 

Considere também que a distância entre dois pontos quaisquer é a Euclidiana, dada por: 

           
         

  

 
Implemente, pelo menos, as seguintes funções: 

1. Função que leia os dados dos locais contidos em um arquivo binário e retorne um vetor 

contendo um ponteiro para cada um desses locais. Considere que os locais estão dispostos em 

sequência no arquivo. 

2. Função que considere que o tour já está corretamente formado até uma posição k do vetor, e 

retorne o índice do local mais perto do último que foi inserido (o da posição k). 

3. Função que execute a função acima para vários valores de k, até que o tour esteja totalmente 

formado. 

4. Função que calcule o custo total de um tour (a distância total que será gasta para percorrê-lo). 

5. Função principal, que encontre e exiba o nome dos locais a serem percorridos pelo caixeiro 

viajante, na sequência sugerida pelo algoritmo NN, mostrando também o custo gasto por ele 

no tour ótimo e o custo que teria sido gasto se os locais tivessem sido percorridos na 

sequência original (lida do arquivo binário). 

 

Últimas recomendações: 

 Evite repetir trechos de códigos desnecessariamente (se um trecho for utilizado várias vezes, 

crie uma função para executá-lo). 

 Crie funções e variáveis com nomes autoexplicativos. 

 Comente trechos fundamentais e/ou possivelmente confusos de seu código. 

 

 

“No fim tudo dá certo, e se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim”  

(Fernando Sabino) 

 


