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Introdução
Uma característica fundamental da pesquisa cientifica e
da busca de características através de amostragem é
pesquisar elementos naturais e traduzi-los em
conceitos matemáticos, evidenciando e provando as
fazes evolutivas dos seres vivos e fenômenos físicos
em
sistemas
tradicionais
matemáticos
que
posteriormente acabam evoluindo para sistemas
computacionais. Com isso a evolução acontece
naturalmente, surgindo à necessidade de ajustar
determinados fenômenos incomuns a esses sistemas
matemáticos, com o objetivo de chegar a uma resposta
para os sistemas matemáticos. Porem pode-se desejar
ir além, ou seja, conseguir uma otimização dos
sistemas através da visualização dos pontos máximos
e mínimos, sendo esta a principal característica da
programação dinâmica.
A programação dinâmica se aplica tipicamente a
problemas de otimização em que uma serie de
escolhas devem ser feitas, a fim de alcançar uma
solução ótima. À medida que as escolhas são feitas,
frequentemente surgem subproblemas da mesma
1
forma .
Este artigo revisa o conceito de programação dinâmica
e as forma de multiplicações eficientes de matrizes
fazendo um estudo dos métodos de otimização de
dados e de resolução de problemas através da
implementação de algoritmos em consonância com a
literatura para a observação dos resultados.

Resultados e Discussão
Uma solução ótima caracteriza-se quando a solução de
um problema contem nela mesma, soluções ótimas
para subproblemas do mesmo tipo. Como exemplo,
foram analisadas técnicas algorítmicas onde o
algoritmo observado resolve o problema de
multiplicação de cadeias de matrizes.
Para n matrizes A1,A2,⋯
⋯,An, para algum n≥1. Para
todo i∈
∈{1,2,…,n}, a matriz Ai possui dimensões
pi-1×pi, sendo p0,p1,⋯
⋯,pn>0. A multiplicação de
matrizes é associativa, e assim, todas as colocações de
parênteses
resultam
no
mesmo
produto
(AB)C = A(BC).
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Dessa forma, os produtos A1 e ((A1A2)(A3A4)) estão
completamente parentizados. Observando-se que uma
parentização completa de um produto M de n matrizes
indica uma ordem de realização de produtos de pares
de matrizes para o cálculo de M e ainda que cada
parentização completa implique um número diferente
1
de multiplicações de escalares .
De fato, a ordem de um produto de varias matrizes
consiste em uma etapa preliminar, em que se decide a
ordem das multiplicações antes de realizá-las. Assim, o
tamanho da entrada não depende dos tamanhos das
matrizes, mas somente da quantidade delas.
Com complexidade polinomial o algoritmo em
programação dinâmica com dimensão 1(um) resulta em
custo 0 (zero), para problemas com dimensões 2 (dois)
só há uma maneira de multiplicar para depois registrar
seu custo e para problemas com dimensão 3 (três) é
realizando de forma associativa onde o menor custo é
registrado. E assim o procedimento se repete para as
2
sequencias de tamanhos crescentes .

Conclusão
A complexidade do algoritmo em programação
dinâmica para multiplicação de várias matrizes depende
apenas do tamanho da entrada n. Um fato importante é
3
que a função encontrada é de complexidade O(n ). Os
loops estão aninhados como profundidade três no
exemplo apresentado e cada índice de loop (l,i,k) toma
no máximo n valores. Assim este método é muito mais
eficiente que o método de força bruta que demanda um
n
tempo de execução exponencial O(2 ).
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