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RESUMO 

O Problema atacado neste artigo trata da resolução dos Problemas de Otimização Combinatória, 
representado aqui pelo Problema de Corte e Empacotamento Tri-Dimensional cujo objetivo é 
empacotar ortogonalmente um conjunto de itens (caixas retangulares) dentro de um número 
mínimo de bins (conteineres). O Problema é NP-difícil no sentido forte e extremamente difícil de 
ser resolvido na prática. Apresentamos um algoritmo de computação paralela para resolver o 
problema específico que pode ser aplicado sem nenhuma dificuldade na resolução dos Problemas 
de Otimização Combinatória. Duas meta-heurísticas foram usadas no modelo paralelo: AGEE e 
HPEE. AGEE é baseada nos Algoritmos Genéticos enquanto HPEE é uma heurística sofisticada 
que evita o travamento do método em um mínimo local. Ambos os algoritmos geram 
diversificação na busca dentro do conjunto de soluções viáveis. No modelo usamos também uma 
heurística HVEE que faz a intensificação na melhor solução corrente de cada iteração. Usamos 
critérios para empacotar todos os itens com estabilidade estática. Extensivos experimentos 
computacionais são descritos para instâncias com até 90 itens e os resultados são comparados 
com aqueles encontrados da literatura. 
PALAVRAS CHAVE: Problema de Otimização Combinatória, Computação Distribuída, 
Algoritmos Genéticos. 
 

ABSTRACT 

The problem addressed in this paper is that of solver the combinatorial Optimization Problems, 
represented by 3D Bin Packing Problem that orthogonally packing a given set of box-shaped 
items into the minimum number of three-dimensional rectangular and equal bins. The problem is 
NP-hard in the strong sense and extremely difficult to be solved in the practice. We present a 
parallel computer algorithm to solver the problem. Two metaheuristics went used in the parallel 
model, AGEE and HPEE. AGEE is based in the genetics algorithms while HPEE is a 
sophisticated heuristics that avoids to join in local minimum, both algorithms generating 
diversification on the search of the feasible solution. In the model, we also use an heuristic HVEE 
which make a intensification in the best current solution of each iteration. We used criterions to 
pack every items with static stability. Extensive computational experiments are reported for 
instances with up to 90 items, and the results are compared with those obtained from the 
literature. 
KEY WORDS: Combinatorial Optimization Problem, Distribuied Computer, Genetic 
Algorithms. 
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1. Introdução 
Neste trabalho, o nosso principal objetivo é apresentar uma abordagem distribuída usada na 
resolução de um problema de otimização de grande porte, com o intuito de racionalizar os 
recursos computacionais existentes e diminuir o tempo computacional de execução dos 
algoritmos seqüenciais, propostos para solucionar o problema. O grande número de variáveis e 
restrições utilizadas na resolução exata dos problemas de otimização combinatória tornam-os 
extremamente complexos, exigindo uma grande quantidade de recursos computacionais para 
resolvê-los, mesmo que sejam problemas de pequeno ou médio porte. Como nem toda instituição 
ou empresa tem os recursos necessários para financiar um ambiente computacional compatível 
com as necessidades impostas pelos problemas sendo pesquisados, deve-se tirar o máximo 
proveito dos recursos existentes. 
Presentemente, a quase totalidade das empresas/indústrias possui rede de comunicação formada 
por pontos (computadores), de baixo e médio custo, que quando usada de forma racional podem 
compartilhar os recursos computacionais como CPUs e impressoras. A busca por um melhor 
desempenho, maior confiabilidade e maior modularidade vêm impulsionando o desenvolvimento 
de arquiteturas distribuídas.  
A computação de alto desempenho é uma ferramenta bastante poderosa para a pesquisa nas mais 
variadas áreas da Ciência e, resolvemos adota-la devido a principalmente dois fatores: 
• Os recursos disponíveis para trabalharmos com Processamento Distribuído (PD) estão mais 

adequados a nossa realidade, para realizarmos nossos experimentos, tanto em hardware como 
software; 

• Não encontramos nenhuma metodologia de resolução de PD, na literatura, através da nossa 
proposta. 

O problema selecionado para a aplicação foi o problema de empacotamento de bins 
tridimensionais, denotado na literatura como Three-Dimensional Bin Packing Problem (3D-
BPP), devido principalmente a sua complexidade quando se quer alocar todos os itens (caixas) 
dentro dos bins (conteineres) com equilíbrio estável (estabilidade estática). Sob o ponto de vista 
teórico, o problema é uma variação do bem conhecido e já clássico problema Bin Packing (BPP), 
cf. Garey e Johnson (1979), o que implica, a fortiori, ser ele, NP-difícil no sentido forte, cf. 
Martello et al. (2000). Sem perdas de generalidades o modelo de resolução pode ser estendido 
também aos Problemas de Otimização Combinatória. 
No 3D-BPP são dados: 
• Um conjunto de n itens (caixas retangulares), cada um desses itens sendo caracterizado pela 

largura wj, altura hj e comprimento dj, referenciado por uma tripla ordenada {wj,hj,dj}, ou 
seja, e.g. {wj,hj,dj}≠{hj,wj,dj} para todo j ∈ J ={1, 2, ..., n}; 

• Os itens não necessitam serem feitos de um mesmo material, muito embora, supõe-se que 
todos esses possuam uma mesma densidade, são perfeitamente rígidos, além de serem 
homogêneos; e 

• Um número limitado de bins (conteineres ou caixas retangulares maiores), onde inicialmente 
há uma disponibilidade de pelo menos n bins idênticos e tridimensionais tendo como 
dimensões comuns: largura W, altura H e comprimento D.  

O 3D-BPP consiste em se empacotar ortogonalmente todos os n itens utilizando o menor número 
possível de bins. É importante notar, uma vez mais, que na variante do problema aqui abordado, 
exige-se que o empacotamento dos itens seja estável. Em Silva e Soma (2003) e Silva et al. 
(2003) encontram-se a descrição dos critérios para empacotar os itens dentro de um bin com 
estabilidade estática. 
Verificamos que o 3D-BPP começou a ser pesquisado mais intensivamente a partir da década de 
90. Como especificado por Dowsland (1991), ainda há um número restrito de trabalhos 
publicados relatando tais problemas de empacotamentos tridimensionais. A primeira heurística 
apresentada para o 3D-BPP aparece em Scheithauer (1991), enquanto que em Chen et al.  (1995) 
tem-se uma generalização do problema, onde os bins podem ter diversos tamanhos, tendo sido o 
problema, modelado via Programação Linear Inteira Mista. 
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Em Martello et al. (2000) tem-se o primeiro algoritmo exato para o problema (3D-BPP), assim 
como para o do Carregamento de Conteineres (Container Loading Problem), para os quais uma 
abordagem branch-and-bound foi utilizada. Em todos esses artigos não há menção alguma à 
estabilidade dos itens empacotados dentro dos bins. Assim também como sua resolução numa 
abordagem distribuída. 
A organização deste trabalho segue à: Na Seção 2, apresentaremos como surgiu a idéia básica de  
utilizar o processamento paralelo na resolução do problema, o modelo de computação distribuída 
e a máquina virtual (Virtual Machine). Na Seção 3, descrevemos a paralelização dos algoritmos 
de resolução do problema; enquanto que na Seção 4, apresentaremos os resultados obtidos nos 
experimentos computacionais. As conclusões estão apresentadas na Seção 5. 
 
2. Modelo de Computação Distribuída 
No início da nossa pesquisa, a primeira idéia era a de se executar todos os métodos propostos, por 
nós, para resolver o 3D-BPP, com estabilidade estática em paralelo. Entretanto, após analisarmos 
os resultados obtidos com a execução desses, resolvemos paralelizar individualmente somente 
aqueles que apresentaram os melhores resultados, no caso HPEE, cf. Silva e Soma  (2001), e 
AGEE, em Silva et al.  (2002), com um procedimento HVEE, dado em Silva et al. (2003), que 
intensifique a busca local, na tentativa de chegarmos a uma boa solução ou ainda, no ótimo 
global. Denotamos estes algoritmos paralelos por AP1 (paralelização de HPEE) e AP2 
(paralelização de AGEE). A vantagem de usar AP1 e/ou AP2, na resolução do 3D-BPP com 
estabilidade estática no empacotamento dos itens, é a de se tentar diminuir o tempo de execução 
para resolução do problema, sem perder, no entanto, a qualidade das soluções apresentadas por 
ambos, assim também como intensificar e diversificar a procura pela solução ótima no conjunto 
de soluções viáveis.Tentando resolver este problema rapidamente encontramos em Deitel e Deitel  
(2002) uma forma de usar o processamento paralelo através de um modelo distribuído, usando a 
linguagem Java no ambiente Windows XP, este ambiente pode ser substituído sem perdas de 
generalidades pelo Linux (software livre). 
É conveniente definir neste momento o conceito de computação paralela. No contexto deste 
trabalho, assumimos a hipótese que a computação paralela emerge quando, num dado instante, 
existe mais de um processador trabalhando na resolução de um mesmo problema. No paradigma 
aqui adotado, temos duas maneiras de obter um processamento paralelo: (1) usando uma máquina 
que possua mais de um processador e correspondente sistema operacional a servir-lhe de suporte 
ou (2) usando processadores de máquinas distintas para obter o paralelismo. Chamaremos o 
primeiro tipo de paralelismo de paralelismo interno e o segundo tipo de paralelismo externo (ou 
processamento distribuído). 
O paralelismo interno é a maneira mais clássica de se obter um processamento paralelo e é 
também a mais rápida e eficiente. Por outro lado, esta solução exige hardware especial cuja 
escalabilidade é limitada. A combinação desses fatores faz com que o custo de uma máquina 
paralela, via de regra, seja maior que uma rede local com igual quantidade de processadores. 
O paralelismo externo pressupõe o uso de uma rede de comunicação que interligue os 
processadores das máquinas para que estes possam trabalhar em conjunto. Além da rede de 
comunicação, é necessária uma camada de software que possa gerenciar o paralelismo dessas 
tarefas. Se por um lado o paralelismo externo é potencialmente mais lento que o interno devido 
às baixas velocidades de transmissão das redes locais (em comparação com a velocidade do 
barramento interno que liga os processadores de uma máquina paralela), ele é muito mais 
acessível, pois utiliza equipamentos de linha (mais baratos), não exige investimentos em software 
pois existem softwares gratuitos que implementam o gerenciamento das tarefas paralelas e 
também não exige conhecimentos especiais dos programadores que aprendem rapidamente a usar 
as primitivas de paralelização. 
A ordem de complexidade de um algoritmo paralelo é realizada tomando-se o maior valor da 
complexidade de cada seção do programa que será executado em cada processador. Além disso, 
deve-se levar em consideração o fator de sobrecarga (overhead) de comunicação. A Grosso 
modo, poder-se-ia esperar que, se existem p processadores idênticos e que se a versão serial do 
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algoritmo tem complexidade O(k), então o algoritmo paralelo teria complexidade de O(k/p), mas 
isto não ocorre devido o tráfego na rede que pode ser muito intenso (overhead). 
O modelo mestre-escravo de programação paralela foi utilizado na implementação dos 
algoritmos AP1 e AP2. Este modelo permite que se realize o paralelismo da maneira mais 
conveniente,  i.e. de forma explícita, e é assim definido: um programa de contrôle (mestre) é 
responsável pela criação de processos (escravos), bem como inicialização, coleta e saída dos 
resultados. As tarefas são executadas pelos programas escravos. No modelo mestre-escravo, o 
processador mestre (aquele que executará o programa mestre) é quem determina qual a tarefa que 
cada processador executará, inclusive a que será por ele executada. Neste modelo os programas 
mestre e escravo podem ser implementados como programas separados. 
O número de processos ou tarefas (NTASKS), a serem executadas, independe do número de 
processadores (p) utilizados, é claro que se NTASKS<p haverá p-NTASKS processadores ociosos, 
o que não é desejável, logo, a priori essa situação não deve ser considerada. Em geral, NTASKS≥ 
p, e as tarefas são distribuídas eqüitativamente na medida do possível, podendo ficar alguns 
processadores com mais ou menos tarefa em função do fator escala desses valores. Vale salientar 
que a ordem com que os processos são inicializados não corresponde a ordem de chegada de seus 
resultados, sendo conveniente que a divisão de tarefas seja ”uniforme”, de modo que todas 
tenham tempo de processamento aproximado, para diminuir tanto a ociosidade, quanto o tempo 
de espera desnecessário, fatores estes que causam retardo no processamento global. 
 
2.1. A Máquina Virtual (MV) 
A idéia para criar a máquina virtual, que realiza em paralelo um conjunto de tarefas, surgiu com 
base no aplicativo de bate-papo cliente-servidor simples descrito em. Deitel e Deitel  (2002), 
semelhante aos serviços de mensagens instantâneas populares na Web. Neste aplicativo, um 
servidor (processador mestre) gera e troca informações com um cliente (processador escravo). Na 
tecnologia Java, soquetes de fluxo (socket) é usado para estabelecer conexões entre os 
processadores da MV. Para realizar uma conexão segura e confiável usa-se o protocolo TCP/IP. 
Deitel e Deitel  (2002) mostram as regras para configurar e conectar um servidor e um cliente 
simples, assim também como é dada toda a descrição para interação cliente/servidor. 
A máquina virtual foi configurada usando a Programação Orientada a Objetos e a codificação dos 
programas foi feita na tecnologia Java. Nesta MV três classes se destacam: Servidor, Destino e 
Cliente. A classe Servidor, executada no processador mestre, é responsável por fazer a conexão 
entre todos os clientes (processadores escravos) previamente definidos. O objeto da classe 
Servidor se comunica primeiro com o objeto da classe Destino, que é o responsável pelo 
envio/recebimento das informações aos/dos clientes. A classe Cliente, executada em cada 
processador escravo da MV, aguarda uma conexão do servidor para iniciar o cumprimento de sua 
tarefa. Quando esta conexão é realizada inicia-se a resolução parcial do problema, neste 
processador, de acordo com o conjunto de dados enviados a ele. A finalização da execução desta 
classe, no cliente, dar-se-á após o envio de informações dele para o servidor, informando a 
melhor solução encontrada para o referido problema. O objeto da classe Cliente também se 
comunica com o objeto da classe Destino, de maneira análoga ao que aconteceu com o objeto da 
classe Servidor. A Figura 1, dada a seguir, mostra a relação e descrição dos principais métodos 
das três classes. 
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Figura 1 – Principais métodos das classes: Servidor, Cliente e Destino. 

 
A Figura 1, acima, mostra a função Servidor_Run que é o principal método da classe servidor. 
Este método estabelece a conexão entre o servidor e cada cliente, denominado pelo endereço 
TCP/IP. O connectToServer() é um método que conecta o servidor ao cliente especificado pelo 
seu argumento. O número de processadores na MV é dado por p=chatServer.size(). Quando uma 
conexão é estabelecida o método getStreams() obtém fluxo para enviar e receber dados, i.e. ele é 
responsável pela troca de informações iniciais entre servidor-cliente. O método 
calculaParametros() determina os parâmetros que aquele cliente deve receber para executar o 
algoritmo de resolução do problema. Esses parâmetros são em seguida enviados pelo método 
sendData(). Por fim, o método closeConnection() fecha a conexão entre o servidor e o cliente. 
Este processo continua com a distribuição de parâmetros para os outros clientes da MV e ele é 
finalizado quando o objeto da classe Destino informar que todos os clientes entregaram seus 
resultados. O objeto da classe Servidor se comunica com o objeto da Classe Destino através da 
execução do método Destino_Run. 
Ainda na Figura 1, Destino_Run é o principal método da classe Destino que fica sempre ativo 
enquanto tiver processador escravo executando tarefa na MV. Este método aguarda a conexão 
dos clientes através do método waitForConnection(). Quando uma conexão é estabelecida o 
método getStreams() é responsável pela troca de informações entre cliente-servidor. O método 
processConnection() recebe a informação do cliente contendo a melhor solução encontrada por 
ele para o problema, verifica se todos os demais clientes já entregaram seus resultados e faz uma 
análise sobre estas soluções apresentando no final aquela que teve o melhor desempenho. O 
método closeConnection() fecha a conexão entre o cliente-servidor.  
O método Cliente_Run (), da classe Cliente, é ativo em todos os processadores escravos da MV 
que espera por uma conexão do servidor através do método waitForConnection(). Quando uma 
conexão é estabelecida o método getStreams() é responsável pela troca de informações iniciais 
entre cliente-servidor. O método processResolution() recebe os parâmetros para a execução do 
algoritmo (AGEE ou HPEE) de resolução do problema. Em seguida, o cliente re-estabelece a 
conexão enviando o resultado obtido na resolução do problema para o servidor. Por fim, o 
método closeConnection() fecha a conexão entre o cliente e o servidor. Exceto os métodos 
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calculaParametros (), processConection () e processResolution() todos os demais encontram-se 
descritos em Deitel e Deitel  (2002). 
Para explorar todas as capacidades da MV, é necessário programar um algoritmo paralelo que se 
adeqüe ao problema sendo estudado. Via de regra, isto deve ser feito de tal forma que a 
transmissão dos dados na rede não comprometa o desempenho do algoritmo paralelo, i.e. o 
algoritmo paralelo deve fornecer ganhos suficientes para justificar o esforço de paralelização.  
 
3. Modelo de Algoritmo Paralelo 
O algoritmo paralelo AP1 proposto, por nós, está baseado no modelo mestre-escravo e tem como 
idéia principal a utilização de uma busca local HVEE, que fará a intensificação na busca da 
solução ótima. A Figura 2 a seguir mostra a estrutura de AP1. A busca local parte de uma solução 
inicial e apresenta uma nova configuração somente se houver redução no número de bins 
utilizados para empacotar todos os itens com estabilidade estática, i.e. ela fará a intensificação da 
solução encontrada pelos demais processadores. Ainda pela Figura 2 vemos que HPEE será 
executada em paralelo pelos p processadores existentes na MV. S1, S2, ..., Sp representam as 
soluções apresentadas por HPEE pelos p processadores. Aplicamos HVEE em cada uma dessas 
soluções na tentativa de obter uma solução melhor. HVEE depende de uma solução inicial para 
fazer a intensificação. A solução do problema a ser apresentada por AP1 é SOT, melhor solução de 
todas aquelas encontradas por HPEE e HVEE. 
 

 
Figura 2 - Estrutura do algoritmo paralelo AP1. 

 
HPEE é uma heurística que avalia n conjuntos de soluções do problema cada um determinado 
por uma vizinhança N(si), onde si é uma solução do problema associada a uma permutação que 
inicia com o elemento i, com i=1, 2, ..., n. Todos os elementos da vizinhança N(si) são 
permutações distintas que também iniciam pelo elemento i. A Figura 3 seguinte, mostra o pseudo 
código do procedimento utilizado por AP1 que determinam as vizinhanças que serão avaliadas 
por HPEE em cada um dos p processadores da MV. Este procedimento está inserido no método 
calculaParâmetros(), da Figura 1. Por exemplo, se p=4 e n=10: o processador 1 vai executar 
HPEE avaliando as vizinhanças N(s1), N(s2) e N(s3); o processador 2 vai executar HPEE 
avaliando as vizinhanças N(s4), N(s5) e N(s6); o processador 3 executa HPEE avaliando as 
vizinhanças N(s7) e N(s8);  enquanto o processador 4 executa HPEE avaliando as vizinhanças 
N(s9) e N(s10). No final da execução de HPEE, em cada processador, será apresentada uma 
solução que HVEE usará como solução inicial e fará a intensificação na busca por uma solução 
melhor ainda.  
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Input: n (problem instance), p (number of processors). 
Output: Proc (a matrix of dimension p x 2). 
k =⎣n/p⎦;  
v = n (mod) p;  
x = 0; 
for(i=1;i<=p;i++) { 
       if (x<v) { 
      proc[i][0]=(i-1)*k+1+x; 
      proc[i][1]=i*k+x+1; 
      x=x+1; 
       } else { 
      proc[i][0]=(i-1)*k+1+v; 
      proc[i][1]=i*k+v; 
       } 
} 

Figura 3 - Pseudo código para definir os parâmetros do método calculaParametros(). 
 
A mesma estrutura usada em AP1 é utilizada também em AP2, onde substituímos HPEE por 
AGEE e não executamos HVEE no final da execução de AGEE em cada processador, tendo em 
vista que HVEE é o operador mutação deste algoritmo genético. Em AP2 utilizamos o 
procedimento descrito na Figura 3, da mesma forma que em AP1, para determinar quais as 
populações que serão avaliadas por AGEE, em cada um dos processadores. Visto que este método 
avaliará n populações (P(s1), P(s2), ..., P(sn)) da mesma forma que HPEE avalia n vizinhanças 
(N(s1), N(s2), ..., N(sn)). Em AGEE, a população P(si) é formada somente por permutações que 
iniciam com o elemento i. 
 
4. Experimentos Computacionais 
Um grande número de experimentos computacionais foi realizado, para avaliar principalmente o 
desempenho dos dois métodos AP1 e AP2 (algoritmos paralelos) em relação a HPEE e AGEE 
(algoritmos seqüenciais). A heurística HPEE tem complexidade da ordem O(n7) enquanto AGEE 
é da ordem O(n5), ou seja, AGEE é mais rápida que HPEE. As classes de testes são iguais àquelas 
definidas em Berkey e Wang (1997) e Martello et al. (2000), sendo nove no total com n, a 
quantidade de itens, variando de 10 à 90. A amostra considerada para cada uma das classes tem 
tamanho 10 (para cada um dos valores de n). A Máquina Virtual possui 5 microcomputadores do 
tipo PC, sendo 4 processadores escravos (cada um com 1.0 GB de RAM e 3.0 GHz) e 1 
processador mestre (512 MB de RAM e 1.8 GHz). Os programas foram escritos em Java (JDK e 
JRE 1.6.0) e o sistema operacional utilizado foi o Windows XP. Todos os PCs estavam 
conectados via placa de rede Ethernet e com um  hub de 8  entradas. 
A Tabelas 1, dada a seguir, apresenta as razões HPEE/AP1 e AGEE/AP2, dos tempos médios, 
que indica qual o valor numérico de vezes em que o tempo gasto pelo algoritmo paralelo é igual 
ao tempo gasto pelo algoritmo seqüencial. Os experimentos mostraram que o desempenho na 
qualidade das soluções da heurística AP1 (0,329) foi um pouco melhor que AP2 (0,334), em 
menos de 1,0 %. AP1 e AP2 tiveram o mesmo desempenho que HPEE e AGEE, respectivamente. 
Na classe 4 foram obtidos os melhores resultados (0,03 de desvio médio) com os dois métodos. 
Enquanto na classe 9 deu-se os piores resultados. Ainda neste quesito e com base nos dados da 
Tabela 1, verifica-se que a medida em que n vai crescendo o desempenho das soluções 
encontradas também vai aumentando gradativamente, para ambos os métodos de resolução.  
  

Tabela 1 – Tempo médio de CPU, em segundos, usado para executar os algoritmos/classe. 
Classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média Global 

HPEE/AP1 3,72 3,80 3,66 3,63 3,77 3,69 3,77 3,74 3,74 3,74
AGEE/AP2 0,22 0,32 0,27 0,24 0,35 0,38 0,35 0,26 0,31 0,30
 
Além disso, constatamos também que: HPEE consumiu 3.5 vezes mais tempo que AP1, na 
avaliação por classe; AGEE consumiu menos tempo que AP2, em média AGEE necessitou de 
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aproximadamente 30% do tempo usado por AP1 para determinar a solução do problema, de 
acordo com os resultados obtidos por classe; AGEE e AP1 foram os métodos mais rápidos, sendo 
AGEE  mais rápido que AP1; HPEE foi o método que gastou mais tempo, na avaliação por 
classe; HPEE teve o melhor desempenho no tempo quando n<25, por outro lado para n>50 este 
método teve o pior desempenho com uma diferença muito grande em relação aos demais 
métodos.  
 
5. Conclusões 
Neste trabalho, foi proposto um modelo computacional distribuído aplicado na resolução do 
problema de corte e empacotamento tridimensional com estabilidade estática. Sem perdas de 
generalidades este mesmo modelo poderia também ser aplicado na resolução dos outros 
problemas pertencentes à classe dos problemas de otimização combinatória permutacional. Essa 
abordagem é baseada na independência das tarefas dos algoritmos seqüenciais, como HPEE e 
AGEE, para distribuir eficientemente a carga de trabalho total, por meio de uma modelagem 
distribuída entre os processadores da arquitetura paralela (cluster de PC's).  
Diversos aspectos relacionados com a implementação prática do modelo de computação 
distribuída foram abordados, onde destaca-se principalmente o custo zero para criar a máquina 
virtual, programada na linguagem Java (freeware), quando o sistema operacional usado for o 
Linux (open source).  Outro ponto de destaque é a simplicidade de implementação computacional 
da máquina virtual, onde a conexão e comunicação entre os processadores da máquina virtual são 
realizadas sem maiores dificuldades, através dos métodos já existentes dentro da linguagem Java. 
Os resultados obtidos com os experimentos computacionais comprovaram a eficiência da 
paralelização. Entretanto paralelizar algoritmos seqüenciais que são rápidos na resolução do 
problema não é interessante, conforme apresentado nos experimentos com AGEE e AP2.  
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