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Introdução 

 

No âmbito da realização do projecto da cadeira de Concepção e Análise de Algoritmos, 
o nosso grupo escolheu o tema “Melhor caminho entre duas estações de metro”. 

Neste tema, o problema que nos foi proposto foi a criação de um programa que 

determinasse o melhor caminho a percorrer entre duas estações de metro.  

Para sermos bem sucedidos neste projecto, foi-nos indicado o uso do algoritmo de 

Dijkstra para cálculo do caminho mais curto num grafo. 

Além disso, implementamos também uma interface gráfica usando o Java Swing e a 

biblioteca JUNG para criação de grafos.  

Por último, queremos denotar que o nosso projecto apresenta duas versões: a 

primeira versão está especificada de acordo com a descrição do nosso tema na wiki da 

Unidade Curricular, mas sem qualquer interface gráfica; a segunda versão apresenta uma 

interface gráfica e manipula as especificações do tema, uma vez que não aceita qualquer 

argumento para correr o programa. 
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Desenvolvimento 

 

Descrição do problema 

 

Para nos deslocarmos de uma estação até outra existem um ou mais caminhos. No 

entanto, apenas é pretendida a obtenção do melhor desses caminhos. 

A determinação desse caminho teria duas condições, por ordem de prioridade: a 

primeira tinha em conta o número de vezes que se mudava de linha para chegar à estação de 

destino; a segunda tinha em conta o número de estações percorridas (para as situações em 

que havia um número igual de mudanças de linha).  

No caso de existirem dois ou mais caminhos que verifiquem igualmente estas duas 

condições, o programa apenas deve mostrar um deles. 

 

Lista de Requisitos Funcionais  

 

Como já foi mencionado anteriormente na Introdução, o nosso projecto apresenta 

dois programas : o primeiro sem qualquer interface gráfica e um segundo com interface 

gráfica. A separação foi necessária devido aos conflitos no uso dos argumentos recebidos pela 

linha de comandos. 

As especificações para o primeiro programa prendem-se nos seguintes aspectos:  

O programa foi desenvolvido de forma a poder ser executado ora através da linha de 

comandos do Windows, ora através do programa, correndo-o a partir do Eclipse. 

 Em qualquer uma das situações, tendo em conta as especificações pedidas, aceita três 

argumentos: o nome do ficheiro de texto (que contém a rede de Metro), o nome da estação 

de origem e o nome da estação de destino. Tendo em conta a estação de origem e a estação 

de destino, o programa imprime na consola o caminho mais curto entre essas duas estações. 

No entanto, o programa aceita duas outras situações. A primeira ocorre quando não é 

passada nenhuma estação de destino. Aí, o programa calcula o melhor caminho a partir da 

origem, para todas as outras estações. A segunda ocorre quando não é passada qualquer 

estação como argumento, ou seja, o programa irá, para cada estação, calcular e imprimir o 

melhor caminho dessa estação para todas as outras. 

Para além destas três situações anteriormente descritas, existem outras quatro 

situações, nas quais o programa imprime uma mensagem de erro e termina. Essas situações 
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consistem em passar argumentos inexistentes, ou seja, nome do ficheiro que não existe e 

nome da estação de origem e/ou destino inexistente(s).  

Por sua vez, o segundo programa não possui qualquer leitura de argumentos pela linha 

de comandos, uma vez que provocava conflitos na ordem de criação das frames, contudo 

aplica as mesmas regras que no anterior programa, usando uma string definida como “N/A” 

para quando o utilizador não pretende escolher aquela estação, de forma a calcular o(s) 

caminho(s) pelo protocolo anterior. 

Assim, este segundo programa não necessita de qualquer argumento para iniciar, pelo 

que estes serão introduzidos no decorrer do programa, nomeadamente o ficheiro de texto 

com a rede de metro e as estações de partida e chegada. 

Numa primeira fase, é solicitado ao utilizador a localização do ficheiro de texto com a 

rede de metro, que sofreu uma alteração em relação aos utilizados no programa anterior. 

 Essa alteração consiste na inclusão de uma primeira linha no ficheiro de texto com a 

seguinte string: “REDE_METRO”. Esta especificação foi criada para verificar se o ficheiro seria 

passível de ser escolhido para aplicar o algoritmo. Esta especificação foi criada de forma a 

facilitar a exclusão de ficheiros que não cumprem os requisitos. 

Depois desta fase, será mostrada ao utilizador uma nova frame, onde serão pedidas as 

estações de partida e de chegada, que, aliados ao ficheiro de texto passível de ser utilizado no 

algoritmo, poderão calcular o caminho mais curto pelo algoritmo de Dijkstra. 

 

Algoritmo aplicado 

 

 A partir de um ficheiro de texto, o programa cria os vários vértices (estações de 

metro), arestas (ligações entre as arestas) e as várias linhas. Cada linha do ficheiro deve conter 

a seguinte estrutura:  

“Nome da linha” “Nome da estação” “Nome da estação” 

Exemplo: 

 A 1 2 3 

Isto é, as estações 1, 2 e 3 pertencem à linha A. 

Portanto, a primeira função a ser chamada pelo programa é a função 

getSubwayFromTXT(String filename) que recebe uma string com o nome do ficheiro de texto 

e lê e obtém a informação desse ficheiro de texto, retornando um ArrayList<Vertex> (estações) 

que contém o nome de todos os vértices existentes, apenas uma vez (no caso de existir a 

mesma estação em mais de que uma linha), em separado, e contém o nome de cada vértice 

juntamente com a linha a que pertencem. 
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Exemplo: 

 A 1 2 3 
 B 1 2 4 1 

O ArrayList retornado conterá “1”, “2”, “3”, “4”, “1 – A”, “2 – A”, “3 – A”, “1 – B”, “2 – 

B” e “4 – B”. 

 

Nessa função de leitura do ficheiro de texto, é adicionada informação a dois 

ArrayList<String> globais: vertexes e subway. A vertexes são adicionados os nomes das 

estações existentes e a subway a constituição das linhas. No exemplo acima dado, vertexes 

ficaria com “1”, “2”, “3” e “4” e subway ficaria com “A 1 2 3” e “B 1 2 4 1”. 

Em seguida, são criadas as conexões directas entre os vértices, através da função 

createConnections(ArrayList<Vertex> v), sendo este ArrayList passado como argumento, o 

ArrayList que é retornado pela função anterior. Nesta função, numa fase inicial, retiram-se as 

strings que contêm apenas o nome das estações e através do ArrayList<String> subway, são 

criadas as arestas entre cada dois vértices com custo de 1. Numa fase posterior, é criada uma 

aresta que liga cada vértice em vertexes a uma string em subway que contém o nome da 

estação em questão. 

Exemplo: 

 Subway : “A 1 2 3”, “B 1 2 4” 

 Vertexes: “1”, “2”, “3”, “4” 

Arestas criadas: “1 -> 1-A”, “1 -> 1-B”, “2-> 2-A”, etc. 

Estas arestas têm um preço mais elevado. Como pedido no enunciado, o custo deste 

tipo de arestas deve ser de um número superior ao número de ramais existentes na rede de 

Metro. Então, foi criada uma função que calcula esse mesmo número de ramais, e retorna-o 

adicionado a uma unidade, a fim de obter directamente o preço, para criar cada aresta. 

Todas as arestas criadas, quer com custo de 1, quer com custo de nº ramais + 1, são 

adicionadas a uma variável global ArrayList<Edge> edges. 

Por fim, é chamada a função createShortcut(ArrayList<Vertex> v, Vertex or, Vertex 

dest) que retorna um ArrayList<Vertex>, o qual contém o caminho mais curto a ser percorrido. 

Esta função aceita como argumentos um ArrayList<Vertex>, que vai conter todos os vértices 

(estações) existentes na rede de Metro; um vértice de origem e um vértice de destino. Nesta 

função, no ciclo que percorre o ArrayList passado como argumento, existirão comparações 

entre dois inteiros: a soma da distância já percorrida com o custo de ligação entre o vértice 

actual e o vértice seguinte, e a distância percorrida no vértice. 

Exemplo: 

v1.getDistance() + v1.getConnectionCost(v.get(y)) < v.get(y).getDistance() 
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Sendo v1 o vértice actual, e v.get(y), o vértice obtido pelo ciclo. 

 

O primeiro vértice a servir de comparação é o vértice da origem, e estes ciclos 

repetem-se até ser atingido o vértice do destino. Durante este ciclo, é sempre adicionado o 

vértice actual ao ArrayList<Vertex> shortest_path. Este ArrayList é global e contém os vértices 

que constituem o caminho mais curto a percorrer entre a estação de origem e de destino 

previamente definidas. 

No final da função, é criado um ciclo que passa para um ArrayList<Vertex> todos os 

vértices contidos em shortest_path mas em ordem contrária. Esse ArrayList local é retornado 

pela função. 

A partir dos vértices retornados pela função anterior, são chamadas as funções 

getShortestPath() e arrangePathName() que têm como objectivo passar para string os nomes 

desses vértices, tendo em conta as mudanças de linha. A 1ª retorna uma string, com os nomes 

das estações e linhas a percorrer, que por sua vez é passada como argumento à 2ª função, que 

elimina algumas partes da string, tais como espaços e/ou caracteres a mais, retornando a 

string final, a ser devolvida pelo programa, tal como especificado no enunciado do tema. 

 

Requisitos efectivamente implementados e aqueles que não foram implementados 

 

No nosso programa foram implementados todos os requisitos, incluindo os requisitos 

opcionais, que neste caso seriam a criação de uma interface gráfica. 

Para além das indicações fornecidas, incluímos também no desenho do grafo, para 

além da pintura das arestas que correspondem ao caminho calculado, também se assinalam os 

vértices inicial e final.  

Incluímos também a possibilidade de o ficheiro de texto escolhido com a rede de 

metro não estar no mesmo directório que o ficheiro executável, usando um FileChooser da 

Java Swing. 
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Diagrama de classes 

 

Primeiro programa (Sem interface gráfica):  
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Primeiro programa (Com interface gráfica):  
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Detalhes de implementação e Dificuldades encontradas 

 

Neste projecto, foi usada a biblioteca JUNG versão 2.0, para criação e visualização de 

grafos. As maiores dificuldades na adaptação a esta biblioteca foram a introdução da 

biblioteca no Eclipse e a impressão de arestas e vértices em diferentes cores (usando um 

Transformer). 

Durante a realização deste projecto, uma das maiores dificuldades encontrada foi, 

tendo em conta a forma como os algoritmos e funções tinham sido implementados, encontrar 

uma solução para resolver situações em que o nome de uma estação estaria incluído no nome 

de outra estação (Ex: Estação 1 e Estação 111). 

Aquando da realização da interface gráfica, a maior dificuldade foi encontrada na 

adaptação do protocolo usado no primeiro programa sem parte gráfica, nomeadamente os 

argumentos necessários para a aplicação do algoritmo (ficheiro de texto com rede de metro, 

estação de origem e estação de destino). 

 

Tempo dispendido por cada elemento 

 

Nuno Matos – 35 horas 

Tiago Cunha – 35 horas 
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Conclusão 

 

 Em suma, consideramos que este projecto foi um trabalho bem conseguido e 

que, ao fazê-lo, consolidámos os nossos conhecimentos de programação em Java e 

Swing e aproveitamos também para alargar os nossos conhecimentos pela utilização 

da biblioteca de criação de grafos JUNG. 

 Consideramos que os requisitos propostos foram cumpridos e que soubemos 

tornear as dificuldades da forma mais correcta. 

 Queremos dizer também, por fim, que os motivos que contribuíram para o bom 

desempenho neste projecto prendem-se na boa gestão do grupo, do tempo e das 

tarefas atribuídas a cada elemento do grupo. 

 


