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RESUMO

Em um Problema de Escalonamento de Projetos com Restrição de Recursos e
Precedências Generalizadas (RCPSP/Max, do inglês Resource Constrained Project Scheduling
Problem with Generalized Precedences), deseja-se escalonar no tempo e sem preempção um
conjunto de atividades de duração conhecida, satisfazendo restrições de precedência com
intervalos de tempo (time lags) variáveis e respeitando as disponibilidades dos recursos
utilizados por cada atividade, de modo a minimizar a duração do projeto, chamada de
makespan. Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um método computacional
para encontrar e provar a otimalidade de soluções para o RCPSP/Max.

Neste trabalho, é apresentado um método exato para resolução do RCPSP/Max baseado
no Problema de Satisfabilidade em conjunto com relaxações pela carga de trabalho. O SAT é
utilizado para encontrar soluções e provar otimalidade. As relaxações pela Carga de Trabalho
visam reduzir o domínio das variáveis de decisão do problema, reduzindo o tamanho das
relaxações SAT geradas, e reduzir a amplitude da busca do makespan ótimo. Foram testadas
diversas formulações SAT para relaxações da versão viabilidade do RCPSP/Max. Para
melhorar o desempenho da resolução do SAT, também são propostos propagadores
personalizados para inclusão de cláusulas sob demanda.

O procedimento foi testado em instâncias do RCPSP/Max que têm de 10 a 500
atividades e 5 recursos, para instâncias do RCPSP (um caso particular com precedências
clássicas) que têm de 30 a 120 atividades e 4 recursos e para instâncias do Open Shop. Das
4662 instâncias consideradas, foram resolvidas 124 instâncias previamente não resolvidas em
até 600s e 146 até 3600s. Também melhoramos os limites para 234 instâncias. De forma geral,
o método proposto nesta Tese obteve maior quantidade de instâncias resolvidas em tempo de
processamento inferior aos melhores métodos previamente conhecidos na Literatura para o
RCPSP/Max e para o RCPSP.

Palavras-chave: Otimização, Escalonamento de Projetos, Restrição de Recursos, Restrição de

Carga de Trabalho, Problema de Satisfabilidade.



ABSTRACT

In a Resource Constrained Project Scheduling Problem with Generalized Precedences
(RCPSP/Max), one must schedule a set of activities with known duration in a time horizon,
without preemption, satisfying precedence restrictions with variables time lags and respecting
the availability of resources required for each activity. The goal is to minimize the project
duration, also known as makespan. The objective of this study is to develop a computational
method to find solutions and prove their optimality.

In this work, we present an exact method to solve RCPSP/Max. Our procedure is based
on the Satisfiability Problem and on workload relaxations. A reduction to SAT is used to find
solutions and prove optimality. The Workload relaxations aim to reduce the size of the generated
SAT relaxations by reducing the decision variables domain. It is also useful to reduce the search
range for the optimal makespan. We have tested several reductions from the feasibility version
of RCPSP/Max to SAT. For a better performance on solving SAT reductions, we also propose
custom propagators to include clauses on demand inside the SAT solver.

The proposed method was tested on RCPSP/Max instances with 10 to 500 activities and
5 resources, on RCPSP (a particular case with classical precedence constraints) with 30 to 120
activities and 4 resources and on Open Shop instances. Out of 4662 tested instances, we solved
124 previously unsolved ones in up to 600s and 146 instances until 3600s. Our method also
improved bounds on the optimal makespan on 234 instances. Overall, the method here proposed
solved more instances in less running time than the best-known methods in the Literature.

Keywords: Optimization, Project Scheduling, Resource Constraint, Workload Constraint,

Satisfiability Problem.
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1 INTRODUÇÃO

Otimizar o planejamento de projetos é importante nas diferentes áreas de conhecimento

uma vez que evita o desperdício de recursos, principalmente em grandes projetos como

lançamento de foguetes e satélites, construção de usinas hidroelétricas e de plataformas de

petróleo (PINEDO, 2004). O Problema de Escalonamento de Projetos com Restrição de

Recursos (RCPSP, do inglês Resource Constrained Project Scheduling Problem) é um

problema conhecido para se realizar esta otimização. Nesta Tese, consideramos uma

generalização deste problema, que permite relações de precedência generalizadas entre as

atividades. O RCPSP é apresentado abaixo, bem como a generalização para o RCPSP/Max.

Seja V = {0, 1, . . . , N,N + 1} o conjunto de atividades que devem ser escalonadas

utilizando o conjunto de recursos R = {1, . . . ,m}. Cada atividade j ∈ V tem um tempo de

execução de pj e utiliza uma quantidade específica rij do recurso i ∈ R a cada instante do seu

processamento. As atividades devem ser escalonadas sem preempção, ou seja, uma vez

iniciada, a atividade deve ser completamente executada. O recurso i ∈ R tem Ri unidades

disponíveis durante todo o horizonte de tempo do projeto. O escalonamento também deve

respeitar as relações de precedências entre as atividades, que são representadas pelo grafo

direcionado G = (V,A). Para cada (j, l) ∈ A, defini-se djl como o time lag da atividade j para

a atividade l. Dessa forma, l deve começar sua execução pelo menos djl unidades de tempo

após o início de j, que deve começar sua execução no máximo −djl unidades de tempo após o

início de l. Na versão clássica do problema (o RCPSP), são permitidas apenas precedências

estritas entre as atividades, ou seja, djl = pj . Na variação RCPSP/Max, são permitidos time

lags mínimos e máximos (−∞ < djl < ∞), sendo permitidos ciclos não-positivos em A. As

atividades artificiais 0 e N + 1 representam, respectivamente, o início e o término do projeto e

têm tempos de execução e utilização de recursos nulos. Toda atividade sem outro predecessor

será sucessor de 0 com timelag 0 e toda atividade j sem outro sucessor será predecessor de
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N + 1 com timelag pj . Todas as atividades devem ser escalonadas no horizonte de tempo T .

Todos os dados do problema são considerados inteiros.

Neste trabalho, o objetivo é encontrar um escalonamento que minimize a duração total do

projeto, também conhecida como makespan e que também pode ser definida como o momento

de início ou de término da atividade N + 1.

A Tabela 1.1 apresenta os tempos de processamento (pj), os predecessores e o número

de unidades de cada recurso i utilizados por cada atividade j (rij) em um exemplo de projeto

com 5 atividades (N = 5). As atividades devem ser escalonadas em dois recursos (m = 2), cada

um com 2 unidades disponíveis (R1 = 2 e R2 = 2). O grafo de precedências é apresentado na

Figura 1.1

Tabela 1.1: Exemplo de RCPSP/Max – Dados das atividades

Atividade (j) Tempo de processamento (pj) Predecessor [time lag]
Recurso

Rec 1 Rec 2
0 0 - 0 0

1 3 0 [0], 2 [-3] 2 1

2 5 1 [3] 2 1

3 4 0 [0] 1 2

4 6 3 [6] 0 1

5 2 2 [1], 4 [5] 1 0

6 0 5 [2] 0 0

Figura 1.1: Exemplo de RCPSP/Max: Grafo de precedências

Por meio da tabela observa-se, por exemplo, que o tempo de processamento da atividade

1 é de 3 unidades de tempo, logo p1 = 3, e que atividade 3 necessita de 1 unidade do recurso

1 e de 2 unidades do recurso 2, logo r1,3 = 1 e r2,3 = 2. Também se pode perceber que a

atividade 4 deve começar pelo menos 6 unidades de tempo após o início da atividade 3, portanto

d3,4 = 6. Observando o grafo de precedências é possível notar que existe um ciclo não positivo
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de precedências entre as atividades 1 e 2. Neste caso, a atividade 2 deve começar exatamente

3 unidades de tempo após o início da 1 porque d1,2 = −d2,1 = 3. Um escalonamento viável é

apresentado na Figura 1.2.

Figura 1.2: Exemplo de RCPSP/Max – Escalonamento viável

Note no exemplo que as restrições impostas pelo grafo de precedência (G) impedem que

a atividade 5 inicie antes do instante de tempo 11 e impedem que a atividade 3 termine após o

instante 8 em solução com makespan igual a 17.

Embora não esteja na definição do problema, as suas restrições fazem com que a

atividade j ∈ V deva ser inteiramente executada no intervalo [ESj, LFj) tal que j só pode

iniciar no seu início-cedo (ES, do inglês Early-Start) ou depois e deve ser completamente

executada até o seu término-tarde (LF, do inglês Late-Finish). O método de resolução proposto

nesta Tese inicializa, mantém e melhora os intervalos de execução das atividades.

O RCPSP e suas variações são NP-Difíceis uma vez que generalizam problemas de

escalonamento clássicos e NP-difíceis, como Open Shop e Job Shop (BLAZEWICZ et al.,

1983). Para a variação RCPSP/Max, Bartusch et al. (1988) demonstra que provar que uma

instância é viável é NP-Completo.

Segundo Schutt et al. (2013), o melhor método conhecido para resolução do RCPSP até

aquele momento havia sido apresentado em Schutt et al. (2011), que utiliza técnicas de

Programação por Restrições (CP, do inglês Constraint Programming). Na modelagem do

problema, aquele estudo utiliza técnicas de Geração de Cláusulas Fracas (LCG, do inglês Lazy

Clause Generation) para representação do domínio das variáveis de decisão e incluem

cláusulas disjuntivas para pares de atividades que não podem ser executadas em paralelo. Além

disso, um propagador de CP chamado cumulative, profundamente estudado em Schutt et al.

(2009), foi utilizado para representar as restrições de recursos. Em Schutt et al. (2013), o

método foi generalizado para a variação RCPSP/Max. Pelo descrito naqueles estudos o

resolvedor utilizado para o CP, G12 Constraint Programming Plataform, inclui técnicas de

resolução do Problema de Satisfabilidade (SAT, do inglês Satisfiability Problem) para
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aprendizado sobre o problema durante sua resolução de forma a reduzir o espaço de busca por

soluções. Não foram encontrados resultados melhores na Literatura para as instâncias de

benchmark do RCPSP ou do RCPSP/Max.

Em Azevedo (2012) e Azevedo & Pessoa (2012), é apresentado um método de baseado

em relaxações pela Carga de Trabalho para redução dos intervalos de execução das atividades e

cálculo de um limite inferior para o makespan ótimo. Embora aquele método não encontre

soluções para o problema, foi capaz de melhorar o limite inferior de diversas instâncias. Em

função da complexidade do problema, este limite pode ser útil no processo de tomada de

decisões a respeito do projeto.

A abordagem pela carga de trabalho para cálculo de limites inferiores já havia sido

utilizada anteriormente em problemas de escalonamento de projetos. Koné et al. (2011)

apresentaram uma formulação matemática baseada nos eventos de início e término das

atividades. Kooli et al. (2010) utilizam um problema de Programação Inteira Mista (MILP, do

inglês Mixed Integer Linear Programming) capaz de gerar restrições de carga de trabalho.

Franck et al. (2001) apresentaram uma abordagem pela carga de trabalho, que foi baseada nos

conceitos introduzidos em Baptiste et al. (1999) e Dorndorf et al. (2000).

Neste trabalho, é apresentado um método exato para resolução do RCPSP/Max baseado

no Problema de Satisfabilidade em conjunto com relaxações pela carga de trabalho. O SAT é

utilizado para encontrar soluções e provar otimalidade. As relaxações pela Carga de Trabalho

visam reduzir o domínio das variáveis de decisão do problema, reduzindo o tamanho das

relaxações SAT geradas. Além disso, as relaxações pela carga de trabalho permitem obter um

limite inferior para o makespan ótimo melhor que o trivial, reduzindo a amplitude da busca por

soluções. Para melhorar o desempenho do procedimento, foram desenvolvidos propagadores

personalizados, que são intervenções dentro do resolvedor SAT para inclusão de restrições sob

demanda.

Também apresentamos 2 abordagens alternativas para resolução do RCPSP/Max: uma

por Programação Inteira Mista e outra por Programação por Restrições. O objetivo de utilizar

estas abordagens é comparar o desempenho da abordagem proposta com formas alternativas de

resolução.

O método proposto nesta Tese foi testado em 2430 instâncias de benchmark do

RCPSP/Max desenvolvidas em Schwindt (1995) que têm de 10 a 500 atividades e 5 recursos.

Todas as instâncias estão disponíveis em PSP, um repositório de benchmark público. Antes

deste estudo, 107 destas instâncias estavam em aberto, ou seja, não tinham solução ótima
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conhecida ou comprovada. O método proposto neste estudo foi capaz de encontrar e provar a

otimalidade de 55 destas instâncias em 600s e de 64 em 3600s. Todas as instâncias

anteriormente resolvidas foram resolvidas em menos de 600s pelo nosso método. Além disso,

as curvas de instâncias resolvidas por tempo de processamento, mostram que nosso método é

capaz de encontrar maior quantidade de soluções em tempo de processamento menor que o

melhor método anteriormente disponível, apresentado em Schutt et al. (2013).

Nosso método também foi testado em 2040 instâncias de benchmark do RCPSP

desenvolvidas em Kolisch & Sprecher (1997) que têm de 30 a 120 atividades e 4 recursos.

Antes deste estudo, 495 destas instâncias não estavam resolvidas. O método aqui proposto

comprovou otimalidade para 69 destas instâncias em até 600s e para 82 delas em até 3600s.

Também foram consideradas instâncias de benchmark do Open Shop, que é um caso

particular do RCPSP. Foram consideradas instâncias desenvolvidas em Taillard (1993), Brucker

et al. (1997) e Guéret & Prins (1999), totalizando 192 instâncias todas previamente resolvidas.

Apenas 4 destas instâncias não foram resolvidas em até 3600s, sendo que 3 destas não haviam

sido previamente resolvidas neste limite de tempo.

Esta Tese está organizada da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta o referencial

teórico relevante ao estudo e apresenta o Problema de Satisfabilidade e seus métodos de

resolução; no Capítulo 3, são apresentadas as relaxações pela Carga de Trabalho consideradas e

o procedimento para atualização dos intervalos de execução; o método de resolução proposto

neste estudo e suas diferentes configurações são apresentados no Capítulo 4; os experimentos

computacionais realizados e os seus resultados são apresentados no Capítulo 5; no Capítulo 6,

apresentamos as conclusões deste estudo e trabalhos futuros que podem ser desenvolvidos a

partir destes resultados.



2 REVISÃO DA LITERATURA

Escalonamento é um processo decisório, regularmente empregado em indústrias e

serviços, que lida com alocação de recursos para execução de tarefa, durante determinado

período de tempo e com objetivo específico. As tarefas e os recursos podem tomar diferentes

formas nas organizações levando a diferentes restrições de escalonamento. Um escalonamento

pode ainda ser feito com diferentes objetivos dependendo da aplicação. (PINEDO, 2004)

Problemas de escalonamento produtivo são amplamente estudados por sua

complexidade científica e aplicabilidade na indústria. Ao se buscar "scheduling AND

optimization", ou seja, artigos que façam referência simultaneamente às palavras "scheduling"

(escalonamento) e "optimization" (otimização), na base Scopus, foram encontradas 45.092

referências. Ao se buscar na mesma base por "Open Shop" são encontradas 2.271 referências.

Estes resultados mostram como os problemas de escalonamento são amplamente estudados na

Literatura.

Segundo Blazewicz et al. (1983), problemas de escalonamento de projetos generalizam

problemas de escalonamento produtivo, apresentando complexidade e aplicabilidades ainda

maiores. Projetos são planejados e desenvolvidos diariamente em empresas e organizações em

diferentes setores da economia como, por exemplo, industria, serviços e construção civil.

Otimizar o planejamento destes projetos é importante para evitar o desperdício de recursos e

pode viabilizar projetos complexos.

Ao se buscar na base Scopus por "resource constrained project scheduling problem"

(problema de escalonamento de projetos com restrição de recursos) são encontrados 1.458

referências o que mostra o interesse da Academia pelo problema. No gráfico da Figura 2.1,

apresentamos a distribuição anual destas publicações na qual pode-se observar um crescimento

considerável do interesse pelo tema nos últimos anos.
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Figura 2.1: Distribuição anual de publicações sobre RCPSP
Fonte: Scopus (2017)

Nesta Tese, utilizamos o problema de satisfabilidade como modelo para otimização do

escalonamento de projetos. Assim, na seção 2.1, apresentaremos este problema e seus métodos

de resolução. Em 2.1.1, apresentamos o Constraint Programming, que pode ser interpretado

como uma generalização do SAT utilizada em problemas de escalonamento. Em seguida,

apresentamos os problemas de escalonamento produtivo e métodos exatos para resolvê-los. No

Subcapítulo 2.3, apresentamos o tipo mais simples de problema de escalonamento de projetos,

no qual não há restrição de recursos. O problema de escalonamento de projetos com restrições

de recursos e os métodos exatos para resolvê-lo são apresentados no Subcapítulo 2.4. Os

métodos de resolução de RCPSP/Max, principal problema estudado nesta Tese, serão

apresentados no Subcapítulo 2.5, bem como os melhores resultados conhecidos para as

instâncias benchmark.

2.1 PROBLEMA DE SATISFABILIDADE

Neste Subcapítulo, apresentaremos o Problema de Satisfabilidade (SAT, do inglês

Satisfiability Problem) e seus métodos de resolução. Este problema foi o primeiro NP-completo

conhecido, como demonstrado em Cook (1971).

O SAT é composto de variáveis binárias e uma fórmula propositiva. Diz-se que a

fórmula está na Forma Conjuntiva Normal (CNF, do inglês Conjuntive Normal Form) se ela é

uma conjunção (“e”, “∧”) de cláusulas, que são disjunções (“ou”, “∨”) de literais. Um literal

pode ser uma variável, quando é dito ser um literal positivo, ou sua negação (“não”, “¬”),
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quando é dito ser um literal negativo.

Assim, dada uma fórmula CNF (também chamada apenas de CNF) o objetivo é verificar

a existência de um designação para as variáveis que faça a fórmula ser verdadeira. Se existir tal

designação, o problema é satisfatível e a designação é chamada de modelo. Caso contrário, o

problema será insatisfatível.

Segundo Horbach (2010), muitos pesquisadores vêm contribuindo com o

desenvolvimento de algoritmos eficientes para resolução deste problema. Anualmente, ocorre

uma competição SAT, cujos resultados e códigos são publicamente disponibilizados em

http://www.satcompetition.org/. Neste estudo, utilizamos a última versão do

resolvedor MiniSat, que foi premiado em diversas categorias nas competições de 2005, 2007 e

2008. Também foram realizados testes com o Lingeling, vencedor de uma das categorias em

2015, mas os resultados obtidos foram considerados piores que os do MiniSat.

O algoritmo básico de resolução do SAT foi proposto por Davis & Putnam (1960) e

Davis et al. (1962) e é conhecido como Davis–Putnam–Logemann–Loveland (DPLL). Os

resolvedores modernos, inclusive o MiniSat, ainda são baseados no DPLL. O procedimento

básico do DPLL é apresentado no Algoritmos 1 onde a função Decidir() define qual variável

(ou literal) será fixada para o próximo nível de decisão e a função Propagar() utiliza as

cláusulas do problema para propagar as fixações realizadas para outras variáveis. Caso seja

identificado algum conflito, Propagar() retorna este conflito, caso contrário retorna Null. No

nível zero de decisão, Propagar() irá realizar as fixações impostas pela CNF.

http://www.satcompetition.org/
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Algoritmo 1 Algoritmo DPLL de resolução do SAT
1: função RESOLVEDORDPLL(CNF)
2: NívelDecisão = 0
3: enquanto Não for encontrada solução E não for comprovada insatisfabilidade faça
4: Conf = Propagar()
5: se Conf == Null então
6: se todas as variáveis de decisão têm designação então
7: retorna satistatível
8: senão
9: NívelDecisão++

10: x := Decidir()
11: Fixar x no nível NívelDecisão (fixação positiva)
12: fim se
13: senão
14: enquanto Fixações do nível NívelDecisão for negativa E NívelDecisão> 0 faça
15: NívelDecisão−−
16: fim enquanto
17: se Fixações do nível NívelDecisão for negativa E NívelDecisão == 0 então
18: retorna insatistatível
19: senão
20: x := variável fixada no nível NívelDecisão
21: Desfazer todas as fixações do nível NívelDecisão em diante
22: Fixar ¬x no nível NívelDecisão (fixação negativa)
23: fim se
24: fim se
25: fim enquanto
26: fim função

O procedimento se inicia propagando no nível de decisão zero. Depois, inicializa o

próximo nível de decisão e escolhe uma variável para fixar seu valor como verdadeira e realiza

a propagação desta decisão. Na rotina de propagação, busca-se definir valores de variáveis que

sejam consequências diretas da designação parcial atual. Sempre que uma variável é fixada

como verdadeira, o resolvedor busca as cláusulas não satisfeitas que possuem a negação desta

variável. Em cada uma destas cláusulas, se todos os literais menos um estiverem fixados, então

este literal será fixado como verdadeiro para que a cláusula seja satisfeita. Se nesta cláusula

todos os literais estiverem designados como falsos, então a cláusula não poderá ser satisfeita

na designação parcial, tendo sido encontrado um conflito. Este procedimento é repetido caso

alguma variável tenha seu valor fixado durante a propagação.

Caso a propagação não encontre conflitos, o procedimento irá para o próximo nível de

decisão e escolhe a próxima variável de branch. Caso seja detectado algum conflito, retorna-se

ao nível de decisão anterior removendo a fixação realizada e suas propagações. Em seguida,

escolhe-se a negação do literal fixado no nível de decisão atual para fixação e repete-se o



25

procedimento.

A Figura abaixo apresenta um exemplo da árvore de decisão para a fórmula CNF

(x ∨ y) ∧ (a ∨ b) ∧ (¬a ∨ b) ∧ (a ∨ ¬b) ∧ (¬a ∨ ¬b):

Figura 2.2: Exemplo de resolução SAT DPLL
Fonte: Marques-Silva & Sakallah (1999)

Na parte superior dos quadros, observa-se as decisões tomadas em cada nível e as

propagações realizadas. As propagações são apresentadas como arcos rotulados com a cláusula

de CNF que a induziu, de forma que o rótulo “1” indica a cláusula (x ∨ y) e “5” a cláusula

(¬a ∨ ¬b). Já na parte inferior, observa-se a árvore de decisões que comprova a

insatisfatibilidade do problema.

No primeiro quadro, a primeira propagação ocorre apenas no nível 3. Como a variável a

é fixada como verdadeira, então a cláusula (¬a ∨ b) propaga o valor da variável b como sendo

verdadeira, entretanto a cláusula (¬a ∨ ¬b) propaga o valor de b como sendo falsa, logo foi

encontrado um conflito. Por isso, a última fixação realizada e suas propagações são desfeitas e
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fixa-se a variável a como falsa, o que é apresentado no segundo quadro. Nesse caso, as

cláusulas (a ∨ b) e (a ∨ ¬b) propagam o valor de b como sendo verdadeira e falsa,

respectivamente, encontrando um novo conflito. O procedimento se repete até que todos os nós

possíveis sejam testados. Como foram encontrados conflitos em todos os caminhos da árvore

de decisão, o problema é insatisfatível.

Marques-Silva & Sakallah (1999) apresentam o procedimento de aprendizado de

cláusulas a partir dos conflitos encontrados, que foi uma melhoria importante para os

resolvedores SAT modernos. Nos resolvedores SAT que utilizam o aprendizado de cláusulas

dirigido pelos conflitos (CDCL, do inglês Conflict-Driven Clause Learning), uma vez

encontrado um conflito, busca-se identificar suas causas para gerar nova cláusula. Neste caso, o

backtraking é realizado até o nível em que a cláusula será usada para propagar alguma

informação, contribuindo com a redução do espaço de busca de soluções.

Observe que satisfazer a expressão (a ∨ b) ∧ (¬a ∨ c) é equivalente a satisfazer (b ∨ c).

Observe que, caso a seja verdadeira, c terá que ser verdadeira, caso a seja falsa, b deverá ser

verdadeira, logo para se satisfazer (a ∨ b) ∧ (¬a ∨ c), ao menos uma variável entre b e c deverá

ser verdadeira. O aprendizado de cláusulas é baseado nesta propriedade.

Observe no primeiro quadro da Figura 2.2, que as cláusulas (¬a ∨ b) e (¬a ∨ ¬b) levam

ao conflito. Ao se utilizar a propriedade descrita acima para estas cláusulas, aprende-se a

cláusula (¬a). Como esta cláusula não depende de nenhuma outra fixação para propagar, então

ela é ativa no nível zero de decisão, logo retorna-se aquele nível. De modo geral, o nível de

validade da cláusula aprendida é igual ao menor nível em que apenas um dos literais na

cláusula não é fixado de forma que a cláusula aprendida propagará as fixações realizadas

naquele nível. Dessa forma, o backtraking é feito até este nível.

Seguindo com o procedimento de propagação, a variável a é fixada e, como

consequência, ainda no nível zero, as cláusulas (a ∨ b) e (a ∨ ¬b) propagam o valor de b como

sendo verdadeiro e falso, respectivamente. Dessa forma, é observado um conflito na

designação parcial no nível zero de decisão, portanto o conflito é decorrência direta de CNF,

logo demonstra-se que a fórmula é insatisfatível.

Observe que o aprendizado da cláusula viabilizou a resolução passando por um número

menor de nós, reduzindo o tamanho da árvore de resolução. O procedimento do CDPL é

formalizado no algoritmo abaixo, onde a função Analisar() analisa o conflito encontrado e

identifica a clausula a ser aprendida e NvlClausula() retorna o nível de validade da cláusula

aprendida.
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Algoritmo 2 Algoritmo CDPL de resolução do SAT
1: função RESOLVEDORCPDL(CNF)
2: NívelDecisão = 0
3: enquanto Não for encontrada solução E não for comprovada insatisfabilidade faça
4: Conf = Propagar()
5: se Conf == Null então
6: se todas as variáveis de decisão têm designação então
7: retorna satistatível
8: senão
9: NívelDecisão++

10: x := Decidir()
11: Fixar x no nível NívelDecisão
12: fim se
13: senão
14: se NívelDecisão == 0 então
15: retorna insatistatível
16: senão
17: NovaClausula = Analisar (Conf)
18: NívelBacktrack = NívelClausula(NovaClausula)
19: faça
20: Desfazer todas as fixações do nível atual de decisão
21: NívelDecisão−−
22: enquanto NívelDecisão > NívelBacktrack
23: Incluir NovaClausula em CNF
24: fim se
25: fim se
26: fim enquanto
27: fim função

Observe no algoritmo que embora o procedimento fixe o valor de uma variável (ou literal)

como verdadeiro em cada nível de decisão, a mesma variável (ou literal) não tem seu valor

fixado como falso explicitamente. No pior caso, a cláusulas aprendida terá nível de validade

uma unidade inferior ao nível atual de decisão no qual irá propagar falso para a variável (ou

literal) em questão.

Além do aprendizado de cláusulas, foram desenvolvidos métodos para simplificação de

CNF. Pode-se encontrar na literatura diversas regras de simplificação, algumas destas serão

listadas a seguir:

• Remoção de cláusulas duplicadas;

• Remoção de tautologias;

• Remoção de superconjuntos perfeitos;
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• Eliminação de cláusulas unitárias; e

• Remoção de literais puros.

A remoção de cláusulas duplicadas é possível já que se esta for satisfeita uma vez, a

segunda também será. Caso a cláusula não possa ser satisfeita, não será como uma única ou

como mais cláusulas iguais.

Tautologias são cláusulas que apresentam um literal e sua negação, ou seja, cláusulas no

formato (l ∨ ¬l ∨ . . . ). Como o literal só pode receber valores verdadeiro ou falso, a cláusula

será sempre satisfeita e, portanto, desnecessária.

Observe que a cláusula (a ∨ b ∨ c) é um superconjunto de (a ∨ b), portanto atender a

(a ∨ b ∨ c) ∧ (a ∨ b) é equivalente a atender a (a ∨ b), portanto a primeira cláusula pode ser

removida sem alterar a satisfabilidade de CNF.

Cláusulas unitárias são aquelas que apresentam um único literal, por exemplo (a).

Observe que no nível zero de decisão esta cláusula fixará o valor de a como verdadeiro.

Portanto, pode-se remover todas as cláusulas com o literal a, uma vez que estas já estarão

atendidas, e remover o literal ¬a das cláusulas remanescentes.

Um literal puro é aquele que aparece apenas como positivo em CNF. Pode-se remover

este literal do problema e todas as cláusulas em que ele aparece.

Nesta Tese, utilizamos o resolvedor MiniSat, que utiliza um procedimento CDPL com

técnicas para otimização das cláusulas aprendidas a partir de conflitos encontrados, conforme

descrito em Claessen et al. (2008). Durante o pré-processamento, são utilizadas técnicas de

eliminação de variáveis e cláusulas, conforme descrito em Eén & Biere (2005). Dentre as

técnicas apresentadas acima, são utilizadas remoção de tautologias, remoção de superconjuntos

perfeitos, eliminação de cláusulas bloqueadas e remoção de cláusulas unitárias. Para escolha da

variável de branch, o programa utiliza a heurística Variable-State-Independent-Decaying-Sum

(VSIDS). Nesta heurística, mantém-se a contagem de vezes em que a variável está relacionada

a conflitos e escolhe-se aquela com a maior quantidade. Periodicamente, a contagem é

decrescida para que conflitos mais recentes apresentem maior peso na escolha.

2.1.1 PROGRAMAÇÃO POR RESTRIÇÕES

Nesta seção apresentaremos o conceito de Programação por Restrições (CP, do inglês

Constraint Programming), que pode ser considerada uma generalização do problema de

satisfabilidade para variáveis inteiras com domínio finito.
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Programação por Restrições é uma metodologia para resolução de problemas difíceis

através de sua representação pelo Problema de Satisfação de Restrições (CSP, do inglês

Constraint Satisfaction Problem) capaz de resolver grandes problemas de escalonamento. No

CSP, um problema é representado como um conjunto de variáveis, um domínio finito para cada

uma destas e um conjunto de restrições que as relaciona, cuja solução é uma alocação das

variáveis que satisfaça as restrições. Este problema é geralmente resolvido com algoritmos de

busca em árvore, nos quais em cada estágio há uma solução parcial (algumas variáveis

alocadas) e as restrições são utilizadas como propagadores para reduzir o domínio das demais

variáveis. (VAN BEEK & CHEN, 1999).

O CSP permite a utilização de diferentes tipos de restrições entre o domínio das

variáveis, como por exemplo, (y ≤ 3) ⇒ (x ≥ 3), y + z ≤ 6 e Diferentes (x, y, z). Na

abordagem CP, são desenvolvidos outros tipos de restrições específicas que permitem a

conjunção de diferentes restrições e a inclusão implícita de variáveis. Em alguns propagadores,

estas restrições e variáveis podem ser criadas sob demanda pelo resolvedor.

No caso dos problemas de escalonamento, foram desenvolvidos propagadores

específicos para as restrições de recursos. A restrição Unary permite que uma única atividade

seja executada em dado instante, como no caso de problemas como Open Shop, Job Shop e

Flow Shop. O propagador Cumulative permite que diversas atividades sejam executadas em

paralelo, desde que a capacidade ou disponibilidade do recurso não seja excedida, como no

caso do RCPSP e do RCPSP/Max. Estes propagadores específicos são transformados em

relações diretas entre as variáveis do CSP.

O propagador Cumulative recebe o conjunto de variáveis de decisão s, que representam

o tempo de início das atividades; bem como os conjuntos de parâmetros p e r, que representam,

respectivamente, os tempos de processamento das atividades e a utilização do recurso por cada

atividade; além do parâmetro R, que representam a disponibilidade do recurso durante todo o

horizonte de tempo. Durante a resolução do problema, são incluídas variáveis auxiliares

binárias X t
j indicando se a atividade j é processada no tempo t. Estas variáveis auxiliares são

relacionadas com o domínio de sj e utilizadas para calcular a demanda agregada pelo recurso

em cada instante t. O propagador garantirá que em nenhum momento a demanda agregada pelo

recurso exceda R.
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2.2 PROBLEMAS DE ESCALONAMENTO PRODUTIVO - Open Shop

Neste Subcapítulo, apresentamos o Open Shop, que é um dos problemas de

escalonamento produtivo mais estudados na Literatura e que é um caso particular do

RCPSP/Max. Também apresentamos alguns métodos de resolução. A definição formal do

problema é apresentada a seguir.

Neste problema temos um conjunto J que contém n tarefas (jobs) e um conjunto M

que contém m máquinas. Cada tarefa j ∈ J possui m atividades (tasks ou operações) tal que

cada atividade da tarefa j deve ser processadas numa máquina i. O tempo de processamento da

atividade referente à tarefa j na máquina i é pij ≥ 0. As operações de cada tarefa podem ser

processadas em qualquer ordem, porém apenas uma por vez. De forma similar, cada máquina

pode processar apenas uma tarefa de cada vez. Neste estudo, consideramos a minimização do

makespan como objetivo do problema, que é NP-Difícil para m ≥ 3 (GONZALEZ & SAHNI,

1976).

O limite inferior trivial para o makespan ótimo deste problema é dado pela maior carga

sobre as tarefas e as máquinas, ou seja, pela expressão

max
{

maxj∈J
[∑

i∈M pij
]
,maxi∈M

[∑
j∈J pij

]}
. (TAILLARD, 1993)

Existem três grupos de instâncias de benchmark para este problema na Literatura que

foram propostas em Taillard (1993), Brucker et al. (1997) e Guéret & Prins (1999). Em todos

os grupos, as instâncias são "quadradas", ou seja, têm a mesma quantidade de máquinas e

tarefas (n = m). Taillard (1993) apresenta instâncias com 4, 5, 7, 10, 15 e 20 tarefas, sendo

10 instâncias de cada tamanho. As instâncias elaboradas por Brucker et al. (1997) têm de 3 a 8

tarefas e máquinas, sendo 52 instâncias no total. Guéret & Prins (1999) elaboraram instâncias

de 3 a 10 tarefas, sendo 10 instâncias de cada tamanho.

Até onde é do nosso conhecimento, todas as instâncias estão resolvidas e seus valores

ótimos são apresentados em Malapert et al. (2012). Aquele trabalho apresenta uma abordagem

por Constraint Programming que utiliza procedimentos de propagação para recursos unitários e

restrições de redes temporais combinado com heurísticas de escalonamento.

Os resultados daquele trabalho são comparados com os dos melhores métodos

previamente conhecidos, tanto para procedimentos heurísticos como para métodos exatos. Para

as heurísticas, foram considerados o algoritmo genético apresentado em Prins (2000), a colonia

de formigas de Blum (2005) e o algoritmo de enxame de partículas introduzido por Sha & Hsu

(2008). No caso dos métodos exatos, foi considerada apenas a formulação CSP de Tamura
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et al. (2006), cuja resolução e realizada após transformação para o SAT.

A abordagem de Malapert et al. (2012) foi capaz de resolver todas as instâncias, inclusive

duas que ainda não havia sido resolvidas, com tempos médios de resolução inferiores aos de

Tamura et al. (2006), inclusive com tempos inferiores a procedimentos heurísticos para algumas

instâncias. No caso das instâncias que ainda não haviam sido resolvidas ("j7-per0-0"e "j8-per0-

1"), o procedimento de Malapert et al. (2012) precisou de mais de 7.777,2s e 11.168,9s para

resolução.

2.3 ESCALONAMENTO DE PROJETOS COM RECURSOS ILIMITADOS

O problema de escalonamento de projetos com recursos ilimitados, ou sem restrição de

recursos, é formalizado a seguir:

Seja V = {0, 1, . . . , N,N + 1} o conjunto de atividades e G = (V,A) o grafo de

precedências do projeto. Cada atividade j ∈ V tem tempo de processamento pj . Se (j, l) ∈ A,

então o processamento da atividade l somente poderá iniciar após o término da atividade j. As

atividades artificiais 0 e N + 1 têm tempos de processamento nulos. A atividade 0 é

predecessora e a atividade N + 1 é sucessora de todas as demais atividades do projeto. O

objetivo deste problema é encontrar um escalonamento que minimize a duração total do projeto

e que respeite as relações de precedência entre as atividades.

2.3.1 FORMULAÇÃO MATEMÁTICA

Segundo Neumann et al. (2003), uma das técnicas utilizadas para encontrar um

escalonamento ótimo das atividades é a programação matemática. Neumann et al. (2003)

introduziu o modelo de programação linear para o problema de escalonamento com

precedências e sem restrição de recursos. Esta formulação possui o conjunto de variáveis Sj

que representam o momento de início para a atividade j ∈ V . A formulação é apresentada a

seguir:

minSN+1 (2.1)

s.a.Sj − Sk ≥ pk ∀ (k, j) ∈ A (2.2)

Sj ≥ 0 ∀j ∈ V (2.3)

S0 = 0 (2.4)



32

A equação 2.1 representa o tempo de início da atividade artificial N + 1, que tem tempo

de processamento igual a 0 e é sucessora de todas as atividades, logo representa o makespan do

projeto. O grupo de restrições apresentado pela inequação 2.2 denota as relações temporais de

precedência entre as tarefas. O grupo de restrições apresentado pela desigualdade 2.3 representa

que nenhuma atividade pode começar a ser processada antes do início do projeto. A equação 2.4

garante que o projeto comece no tempo 0.

2.3.2 MÉTODO DO CAMINHO CRÍTICO

Kelley & Walker (1959) apresentam o Método do Caminho Crítico (CPM, do inglês

Critical Path Method), um algoritmo simples que resulta no makespan mínimo. O CPM consiste

em garantir que a atividade que precede o caminho mais longo nunca seja atrasada. Como

o número de máquinas é ilimitado e não há mão de obra alocada, as demais atividades não

precisam ser atrasadas. A utilização do CPM na resolução do problema equivale à utilização da

formulação apresentada em 2.3.1 (PINEDO, 2004).

Uma atividade é considerada crítica se o seu menor tempo de início (ES, do inglês Early

Start) é igual ao seu maior tempo de início (LS, do inglês Late Start), tendo folga nula. O menor

tempo de início corresponde ao menor tempo em que a atividade pode ser iniciada, ou seja,

o primeiro momento em que todos os seus predecessores estão finalizado. O maior tempo de

início corresponde ao último momento em que a atividade pode se iniciar sem que o término do

projeto seja atrasado. Os Algoritmos 3 e 4 apresentam, respectivamente, os procedimentos de

cálculo de ES e LS de todas as atividades.

2.4 ESCALONAMENTO DE PROJETOS COM RECURSOS LIMITADOS

Neste subcapítulo, apresentaremos o problema de escalonamento de projetos com

restrição de recursos (RCPSP, do inglês Resource Constrained Project Scheduling Problem).

Em função das restrições de recursos, pode ser necessário adiar o início de uma atividade pela

indisponibilidade de recursos. Em função deste tipo de restrições, o problema se torna mais

complexo.

A definição formal do problema é semelhante a apresentada na Introdução desta Tese

para o RCPSP/Max, porém são permitidas apenas precedências estritas entre as atividades.

Formalmente, se (j, k) ∈ A então a atividade j deve ser executada e finalizada antes do início

de k, ou seja, djk = pj .
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Algoritmo 3 Cálculo do início-cedo (ES)
1: procedimento CALCULAR_ES
2: Para todo i ∈ V/ {0} faça
3: ESi = −∞
4: fim para
5: ES0 = 0
6: Q := {0}
7: enquanto Q 6= {∅} faça
8: Retirar i de Q
9: Para todo j| (i, j) ∈ A faça

10: se ESj < ESi + pi então
11: ESj = ESi + pi
12: se j /∈ Q então
13: Adicionar j em Q
14: fim se
15: fim se
16: fim para
17: fim enquanto
18: fim procedimento

Algoritmo 4 Cálculo do início-tarde (LS)
1: procedimento CALCULAR_LS
2: Para todo i ∈ V/ {0, N + 1} faça
3: LSi =∞
4: fim para
5: LSN+1 = T
6: Q := {N + 1}
7: enquanto Q 6= {∅} faça
8: Retirar j de Q
9: Para todo i| (i, j) ∈ A faça

10: se LSi + pi > LSj então
11: LSi = LSj − pi
12: se i /∈ Q então
13: Adicionar i em Q
14: fim se
15: fim se
16: fim para
17: fim enquanto
18: fim procedimento
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Para o RCPSP, Pinedo (2004) introduziu uma formulação por Programação Inteira

Mista (MIP, do inglês Mixed Integer Programming). Lemos (2012) avalia a utilização de três

formulações MIP e o impacto da inclusão de dois tipos planos de corte durante a resolução.

Horbach (2010) apresenta uma formulação SAT para o problema que inclui cláusulas referentes

à restrição de recursos sob demanda durante a resolução do problema.

Kolisch & Sprecher (1997) apresenta instâncias de testes para diferentes problemas de

escalonamento. No caso do RCPSP, foram gerados quatro grupos de instâncias de forma

automática totalizando 2.040 instâncias de benchmark, todas disponíveis regularmente em PSP.

Os grupos de instâncias, a quantidade de instâncias por grupo e o número de atividades das

instâncias do grupo são listados a seguir. Todas as instâncias apresentam 4 recursos com

disponibilidades variadas.

• J30: 480 instâncias com 30 atividades;

• J60: 480 instâncias com 60 atividades;

• J90: 480 instâncias com 90 atividades;

• J120: 600 instâncias com 120 atividades;

Até onde é de nosso conhecimento, os melhores resultados conhecidos para estas

instâncias foram obtidos em Schutt et al. (2011) que considera técnicas de Programação por

Restrições. Aquele artigo incluí cláusulas disjuntivas para pares de atividades que não podem

ser executadas em paralelo e considera Geração de Cláusulas Fracas (LCG, do inglês Lazy

Clause Generation) para representar o domínio das variáveis de decisão. Naquele trabalho,

também é utilizado o propagador CP chamado cumulative, que foi profundamente estudado em

Schutt et al. (2009), para representar as restrições de recursos.

No Capítulo 5.7, os resultados do método desenvolvido nesta Tese serão comparados

com os resultados disponíveis em PSP, que incluem os resultados de Alcaraz & Maroto (1998),

Nonobe & Ibaraki (2002), Brucker & Knust (2003), Valls et al. (2003), Laborie (2003), Debels

& Vanhoucke (2005), Kolisch & Hartmann (2006), Schutt et al. (2009), Mendes et al. (2009),

Berthold et al. (2010), Horbach (2010), Schutt et al. (2011) e Goncharov & Leonov (2017), além

de trabalhos cuja publicação não foi encontrada.

Na seção 2.4.1, apresentamos as formulações matemáticas introduzidas em Pinedo

(2004) e Lemos (2012). Na seção seguinte, apresentamos a relaxação ao SAT para resolução do
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problema que foi apresentada por Horbach (2010). Como o método desenvolvido nesta Tese

não considera procedimentos heurísticos, estes não serão detalhados nesta revisão bibliográfica.

2.4.1 FORMULAÇÃO MATEMÁTICA

Pinedo (2004) apresenta uma formulação matemática para RCPSP, conforme descrito

a seguir. Seja a variável binária xjt, cujo valor será igual a 1 se a atividade j terminar seu

processamento no tempo t e zero, caso contrário. A formulação MIP é apresentada a seguir:

min
T∑
t=1

t.x(N+1),t (2.5)

s.a.
T∑
t=1

t.xkt − pj −
T∑
t=1

t.xjt ≥ 0 ∀ (j, k) ∈ A (2.6)

N∑
j=1

(
rij.

t+pj−1∑
u=t

xju

)
≤ Ri ∀i ∈ R, 1 ≤ t ≤ T (2.7)

T∑
t=1

xjt = 1 ∀j ∈ V (2.8)

A equação (2.5) representa o tempo de término da atividade N + 1, que representa o

término do projeto, logo o makespan. O grupo de restrições apresentado pela inequação (2.6)

garante que todas as restrições de precedência entre as atividades sejam respeitadas. O grupo

de restrições apresentado pela inequação (2.7) assegura que a demanda total por cada recurso

no instante t não exceda a disponibilidade total do recurso. O grupo de restrições apresentado

pela equação (2.8) garante que cada atividade seja processada exatamente uma vez. Essa

formulação apresenta variáveis e restrições indexadas pelo tempo, portanto a quantidade de

variáveis e restrições será pseudopolinomial.

Lemos (2012) avalia o uso de três formulações MIP para o RCPSP e o impacto da

aplicação de dois tipos planos de cortes durante a resolução do problema. Na melhor

formulação daquele estudo, são consideradas as variáveis binárias xjt e yjt. A variável xjt será

igual a 1 se a atividade j iniciar seu processamento no tempo t e a variável yjt será igual a 1 se

a atividade j estiver em execução no tempo t. Para reduzir o tamanho do problema, naquele

trabalho as variáveis xjt são criadas para t ∈ [ESj, LSj], onde ESj é o primeiro momento em

que j pode iniciar e LSj , o início-tarde (LS, do inglês Late Start), é o último instante em que j

pode iniciar. Já o conjunto de variáveis yjt é criado para t ∈ [ESj, (LFj − 1)], onde LFj é o
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último instante em que j pode terminar. Lemos (2012) calcula os ES, LS e LF para cada

atividade pelo CPM, conforme os Algoritmos 3 e 4. Por definição temos que LFj = LSj + pj .

A formulação é apresentada a seguir:

min

LS(N+1)∑
t=ES(N+1)

t.x(N+1),t (2.9)

s.t.
LSj∑
t=ESj

xjt = 1 ∀j ∈ V (2.10)

yjt1 =

t1∑
t2=ESj

xjt2 ∀j ∈ V, ∀t1 ∈ [ESj, (ESj + pj − 1)] (2.11)

yjt1 =

t1∑
t2=t1−pj+1

xjt2 ∀j ∈ V, ∀t1 ∈ [(ESj + pj) , LSj] (2.12)

yjt1 =

LSj∑
t2=t1−pj+1

xjt2 ∀j ∈ V, ∀t1 ∈ [(LSj + 1) , LFj] (2.13)

t1∑
t2=ESj

xj,t2 ≥
t1+pj∑
t3=ESk

xjt3 ∀ (j, k) ∈ A,∀t1 ∈ [ESj, LSj] (2.14)

N∑
j=1

rij ∗ yjt ≤ Ri ∀i ∈ R,∀t ∈ [1, T ) (2.15)

A equação (2.9) define o makespan como função objetivo do problema. A restrição

imposta por (2.10) garante que todas as atividades sejam executadas uma única vez. A relação

entre as variáveis que definem o tempo de término e de processamento das atividades são feitas

pelas restrições (2.11), (2.12) e (2.13). As restrições de precedência e de recursos são definidas

em (2.14) e (2.15), respectivamente.

Os planos de corte avaliados são apresentados a seguir:

t∑
t′=ESk1

xk1t′ +

t∑
t′=ESk2

xk2t′ ≥
t+pk1

+pk2∑
t′=ESj

xjt′ ∀j ∈ V, ∀ (k1, k2) ∈ V pdj (2.16)

t∑
t′=ESk1

xk1t′ +

t∑
t′=ESk2

xk2t′ +

t∑
t′=ESk3

xk3t′ ≥
t+

∑
min2(pk1

,pk2
,pk3)∑

t′=ESj

xjt′ ∀j ∈ V, ∀ (k1, k2, k3) ∈ V pdj (2.17)

LSj∑
t′=t−min(pk1

,pk2)−pj+1

xjt′ ≤
LSk1∑
t′=t

xk1t′ +

LSk2∑
t′=t

xk2t′ ∀j ∈ V, ∀ (k1, k2) ∈ V susj (2.18)

LSj∑
t′=t−min(pk1

,pk2
,pk3)−pj+1

xjt′ ≤
LSk1∑
t′=t

xk1t′ +

LSk2∑
t′=t

xk2t′ +

LSk3∑
t′=t

xk3t′ ∀j ∈ V, ∀ (k1, k2, k3) ∈ V susj (2.19)
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Onde V pdj e V susj são, respectivamente, conjuntos de atividades predecessoras e

sucessoras de j que não podem ser executadas em paralelo. Em (2.17),
∑

min2 (pk1 , pk2 , pk3) é

a menor soma dos tempos de processamento entre as atividades k1, k2 e k3 duas a duas. No

corte (2.19), min (pk1 , pk2 , pk3) representa é o menor tempo de processamento entre as

atividades k1, k2 e k3.

Os planos de corte são incluídos com objetivo de impedir que as soluções para as

relaxações lineares aloquem parcialmente em paralelo atividades que não podem ser

executadas dessa forma. Observe que em (2.16) (ou (2.17)), caso duas (ou três) atividades que

não podem ser executadas em paralelo (ou em paralelo duas a duas) e precedam a atividade j, a

inclusão do corte impedirá que j seja antecipada forçando a alocação parcial de seus

predecessores em paralelo. Para (2.18) e (2.19), o objetivo é semelhante, mas considera-se os

sucessores da atividade, ao invés dos predecessores.

2.4.2 FORMULAÇÃO PELO PROBLEMA DE SATISFABILIDADE

Horbach (2010) apresenta uma formulação baseada no problema de satisfabilidade. Este

problema de viabilidade é formado por um conjunto de variáveis binárias cuja designação deve

respeitar determinadas expressões lógicas, conforme apresentado em 2.1.

Na redução do RCPSP para o SAT introduzida em Horbach (2010), primeiramente

calcula-se o menor tempo de início (ES), o menor tempo de término (EF), o maior tempo de

início (LS) e o maior tempo de término (LF) para cada uma das atividades do projeto pelo

CPM, conforme os Algoritmos 3 e 4. Por definição temos que EFj = ESj + pj e

LFj = LSj + pj .

A partir dos intervalos calculados, Horbach (2010) considera dois conjuntos de variáveis

para o problema. A variável sjt será verdadeira se a atividade j ∈ V iniciar seu processamento

no tempo t ∈ [ESj, LSj]. Já a variável ujt será verdadeira se a atividade j ∈ V estiver sendo

processada no tempo t ∈ [ESj, (LFj − 1)]. A redução da versão viabilidade do RCPSP para o

SAT é apresentada a seguir:
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¬sjt1 ∨ ujt2
∀j ∈ V ; t1 ∈ {ESj, . . . , LSj}

t2 ∈ {t1, . . . , t1 + pj − 1}
(2.20)

¬sjt1 ∨
∨

t2∈{max{t1+pj ;ESl},...,LSl}

slt2 ∀ (j, l) ∈ A; t1 ∈ {ESj, . . . , LSj} (2.21)

∨
t∈{ESj ,...,LSj}

sjt ∀j ∈ V (2.22)

∨
j∈C

¬ujt t ∈ {0, . . . , T − 1} ;C ∈ C (2.23)

As cláusulas definidas em (2.20), garantem a correta relação entre os tempos de início

e os tempos de processamento das atividades. As relações de precedência entre as atividades

são garantidas nas cláusulas definidas em (2.21). As cláusulas de (2.22) garantem que todas as

atividades do projeto sejam iniciadas. O conjunto de cláusulas definidas em (2.23) garantem as

restrições de recursos do projeto.

O conjunto C ∈ V , utilizado em (2.23), é tal que
∑

j∈C rij > Ri para algum recurso

i ∈ R e C ⊂ 2N é o conjunto de todos os subconjuntos de V com a característica descrita para

C. Como o número de conjuntos C cresce rapidamente com o tamanho do problema, Horbach

(2010) acredita que não é uma abordagem promissora incluir todas as restrições inicialmente.

Dessa forma, estas cláusulas são incluídas em um processo semelhante a inclusão de cortes em

programação inteira o que foi implementado em processo personalizado. Aquele trabalho não

apresenta maiores informações sobre a forma de inclusão destas cláusulas, apenas que estas são

incluídas sempre que forem violadas pela atribuição parcial. Horbach (2010) argumenta que esse

tipo de cláusula poderia ser incluído usando os mecanismos já implementados nos resolvedores

de SAT, mas levariam a perda de grande parte das atribuições parciais, o que seria aceitável para

instâncias fáceis, mas ineficiente para as demais.

Os resultados daquele estudo indicam que a resolução de maior quantidade de instâncias

consideradas difíceis e de tamanho médio e grande em tempo menor do que qualquer outra

abordagem conhecida até aquele momento.
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2.5 ESCALONAMENTO DE PROJETOS COM RECURSOS LIMITADOS E PRECEDÊNCIAS

GENERALIZADAS

O problema de escalonamento de projetos com restrição de recursos e timelags mínimos

e máximos (RCPSP/Max, do inglês Resource-Constrained Project Scheduling Problem with

Minimal and Maximal Time Lags), ou com recursos limitados e precedências generalizadas, é o

problema em estudo nesta Tese e generaliza os problemas descritos em 2.3 e 2.4.

Em função de sua complexidade, existem diversas abordagens na Literatura para

resolução deste problema como, por exemplo, heurísticas, meta-heurísticas, métodos

aproximados, formulações lógicas e matemáticas e limitantes inferiores.

Em Franck et al. (2001) são comparadas diversas abordagens. Primeiro são comparados

métodos de aproximação baseados no truncamento da árvore de Branch-and-Bound. Em seguida

são comparadas heurísticas de aplicação direta dos métodos de priorização no escalonamento.

Por último, é comparada a aplicação das meta-heurísticas Busca Tabu e Algoritmo Genético.

Ballestín et al. (2011) apresentam um algoritmo evolucionário (EVA, do inglês

Evolutionary Algorithm) que considera o conhecimento sobre o RCPSP/Max durante o

crossover entre os indivíduos, que são listas ordenadas de atividades que preservam a

viabilidade do escalonamento.

Jin et al. (2016) apresentam um algoritmo de busca baseado no comportamento de

pássaros chamado de Busca Cuco Aprimorada (ICS, do inglês Improved Cuckoo Search). Os

resultados deste procedimento são comparados com os de Franck et al. (2001) e Ballestín et al.

(2011) e indicam que as soluções encontradas por Jin et al. (2016) são de melhor qualidade, por

apresentarem menor desvio para a solução ótima ou para o melhor limite inferior conhecido.

Schutt et al. (2009) estuda o uso do propagador cumulative na formulação Programação

por Restrições (CP, do inglês Constraint Programming) e sua equivalência às restrições de

recursos em problemas de escalonamento de projetos. Uma formulação por CP para o RCPSP

foi apresentada em Schutt et al. (2011), na qual também são incluídas sob demanda cláusulas

de conjuntos ordenados para representação do domínio das variáveis de decisão, além de

cláusulas de disjunção entre os intervalos de execução de atividades. Esta formulação foi

generalizada para o RCPSP/Max em Schutt et al. (2013).

Segundo Azevedo & Pessoa (2012) calcular bons limites inferiores para o makespan

pode ser útil no processo de tomada de decisão sobre o projeto. Por esse motivo, aquele

trabalho apresenta um procedimento baseado em relaxações pela carga de trabalho para reduzir
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os intervalos de execução das atividades e, consequentemente, calcular melhores limites

inferiores.

Em função de sua complexidade e aplicabilidade, este problema é amplamente estudado

na Literatura. Para viabilizar o comparativo de diferentes métodos de resolução do problema,

Schwindt (1995) gerou, por método automático, 2.520 instâncias de benchmark com tamanhos

variados, todas estão disponíveis regularmente em PSP. Os grupos de instâncias, a quantidade

de instâncias por grupo e o número de atividades das instâncias do grupo são listados a seguir.

Todas as instâncias apresentam 5 recursos com disponibilidades variadas.

• J10: 270 instâncias com 10 atividades;

• J20: 270 instâncias com 20 atividades;

• J30: 270 instâncias com 30 atividades;

• TesteSetC: 540 instâncias com 100 atividades;

• TesteSetD: 540 instâncias com 100 atividades;

• UBO10: 90 instâncias com 10 atividades;

• UBO20: 90 instâncias com 20 atividades;

• UBO50: 90 instâncias com 50 atividades;

• UBO100: 90 instâncias com 100 atividades;

• UBO200: 90 instâncias com 200 atividades;

• UBO500: 90 casos com 500 atividades; e

• UBO1000: 90 casos com 1.000 atividades.

Até onde é de nosso conhecimento, os melhores resultados conhecidos para estas

instâncias foram obtidos em Schutt et al. (2013). Entretanto, aquele trabalho considera apenas

os grupos de instâncias com até 200 atividades. Neste estudo,são considerados os grupos de

instâncias até 500 atividades.

No Capítulo 5 desta Tese, os resultados do método aqui desenvolvido serão comparados

com os de Schutt et al. (2013), disponíveis por instância em

http://people.eng.unimelb.edu.au/pstuckey/rcpsp/, e com os resultados

http://people.eng.unimelb.edu.au/pstuckey/rcpsp/
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disponíveis em PSP. Na próxima Subseção, apresentaremos a formulação utilizada em Schutt

et al. (2013).

Em Azevedo (2012) e Azevedo & Pessoa (2012), foi apresentado um limitante inferior

baseado na atualização dos intervalos de execução das atividades. Tais atualizações são

realizadas a partir de testes de verificação dos limites atuais dos intervalos. Alguns dos

mecanismos apresentados naquele estudo serão utilizados no método proposto nesta Tese e

serão detalhados no Capítulo 3.

2.5.1 FORMULAÇÃO POR PROGRAMAÇÃO POR RESTRIÇÕES

A formulação por CP utilizada em Schutt et al. (2013) e as estratégias de Branch-and-

Bound consideradas naquele estudo são apresentadas nesta subseção.

Nesta formulação, temos explicitamente as variáveis inteiras sj , que representa o tempo

de início da atividade j ∈ V ; as variáveis binárias Bjk, que representa a disjunção entre a

execução das atividades j, k ∈ V ; e a variável inteira MS, que representa o makespan do

projeto. A variável Bjk é criada para cada par de atividades j e k que não possam ser executadas

em paralelo em função da utilização dos recursos. Formalmente, Bjk é criada para todo j, k ∈ V

sempre que existir i tal que rij + rik > Ri. A função LCGOrSet será explicada mais adiante.

minMS (2.24)

s.a.sj + djl ≤ sl ∀ (j, k) ∈ A (2.25)

cumulative
(
s, p, ri, Ri

)
∀i ∈ R (2.26)

sj + pj ≤MS ∀j ∈ V (2.27)

ESj ≤ sj ≤ LSj ∀j ∈ V (2.28)

LCGOrSet (sj) ∀j ∈ V (2.29)

Bjk → sj + pj ≤ sk ∀j, k ∈ V ; j < k; ∃i|rij + rik > Ri (2.30)

¬Bjk → sk + pk ≤ sj ∀j, k ∈ V ; j < k; ∃i|rij + rik > Ri (2.31)

Onde s é o conjunto das variáveis que representam os tempos de início das atividades

(sj), p é o conjunto dos tempos de processamento das atividades (pj) e ri é o conjunto da

utilizações do recurso i pelas atividades (rij).

A expressão em (2.24) define o objetivo do problema de minimizar o makespan. As
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restrições descritas em (2.25) definem as relações de precedência entre as atividades do projeto.

A expressão de (2.26) define as restrições de recursos do projeto que serão tratadas pelo

propagador cumulative. O makespan é definido através da expressão (2.27). O domínio do

tempo de início de cada atividade é restrito em (2.28) e a geração de Lazy Clauses é

incorporada através do propagador das restrições em (2.29). A restrição apresentada em (2.30)

garante que a atividade j seja executada antes da atividade k se Bjk for verdadeira, sendo que

as atividades j e k não podem ser executadas em paralelo. Em (2.31), garante-se que, caso Bjk

for falsa, k será executada antes de j.

Ao se incluir o propagador LCGOrSet sob uma variável x cujo domínio é {l, . . . , u},

serão criados implicitamente os conjuntos de variáveis binárias [x = t] e [x ≤ t] para todo t ∈

{l, . . . , u}, de forma que sempre que x = t a variável [x = t] será verdadeira e sempre que

x ≤ t a variável [x ≤ t] será verdadeira. Além disso, as cláusulas (2.32)-(2.35) são incluídas

no problema sob demanda sempre que o resolvedor necessitar expressar alguma informação

pela variável [x = t] e serão utiizadas pelo propagador SAT do resolvedor CP para propagar as

fixações realizadas.

[x ≤ t]⇒ [x ≤ (t+ 1)] l ≤ t < (u− 1) (2.32)

[x = l] ⇐⇒ [x ≤ l] (2.33)

[x = t] ⇐⇒ [x ≤ t] ∧ ¬ [x ≤ (t− 1)] l < t < u (2.34)

[x = u] ⇐⇒ ¬ [x ≤ (u− 1)] (2.35)

Pelo descrito em Schutt et al. (2013), o propagador Cumulative para o recurso i no tempo

t é equivalente à restrição
∑

j∈Xt
rij ≤ Ri, onde Xt ⊂ V é tal que para todo j ∈ Xt tenhamos

sj ≤ t < sj+pj , ou seja, a atividade j estará em execução no tempo t. Esse propagador mantém

a utilização acumulada do recurso em cada instante de tempo, considerando os intervalos em que

as atividades devem ser executadas. Assim, se em um dado momento
(∑

j∈Xt
rij

)
+ ril > Ri,

tal que l /∈ Xt então o propagador removerá o instante t do domínio do intervalo de execução de

j, ou seja, removerá do domínio de sl o intervalo {t− pl + 1, . . . , t}.

São utilizadas três estratégias no procedimento de Branch-and-Bound. As estratégias são

apresentadas a seguir:

Na estratégia "MSLF", a variável de branch será sempre o tempo de início de uma das

atividades. Será escolhido sj tal que ESj seja o menor entre as variáveis não fixadas. Em caso
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de empate, a atividade com maior amplitude no domínio será escolhida, ou seja, será aquela

com maior valor para (LFj − ESj). Em caso de novo empate, a variável de menor índice será

escolhida. As divisões do problema nesta estratégia terão sj = ESj (esquerda) e sj > ESj

(direita).

Já na estratégia denominada "SAT", escolhe-se uma das variáveis binárias ([sj = t],

[sj ≤ t], Bjk) para efetuar a divisão do problema, que terá a variável fixada como verdadeira

(direita) ou falsa (esquerda) nestas divisões. A variável será escolhida pela heurística

Variable-State-Independent-Decaying-Sum (VSIDS) de forma que seja aquela com maior

quantidade de conflitos recentes.

É utilizada, ainda, uma estratégia híbrida, também chamada de "Hot Restart", que

considera as duas abordagens. Nos primeiros nós do Branch-and-Bound, a contagem de

conflitos não apresenta informações úteis sobre o problema. Por esse motivo, nos primeiros

5 ∗ N nós, considera-se a abordagem "MSLF". Após este ponto, passa-se a considerar a

estratégia "SAT".

Nos resultados individuais disponibilizados por Schutt et al. (2013), são apresentados

resultados para seis configurações: “mslf_g”, “mslf_g_r”, “sat_g”, “sat_g_r”, “mslf_sat_g” e

“mslf_sat_g_r”. A variação "r" representa a realização ou não de restarts, ou seja, quando o

procedimento retorna ao topo da árvore de decisão e reinicia a busca por soluções, mas considera

as estatísticas de conflitos para escolha das variáveis por fixar.



3 PROCEDIMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO DE INTERVALOS DE EXECUÇÃO

Neste Capítulo, serão apresentados os procedimentos de atualização dos intervalos de

execução das atividades e, consequentemente, do limite inferior para o makespan ótimo. Os

procedimentos utilizados neste estudo são baseados no Limitante Inferior apresentado em

Azevedo (2012) e Azevedo & Pessoa (2012), que consideram a carga de trabalho das atividades

do projeto. São consideradas duas relaxações que consideram cada recurso individualmente. A

primeira relaxação considera apenas a carga de trabalho e a segunda considera, ainda, os

intervalos de execução das atividades. Ambas as relaxações são utilizadas para verificar se toda

a carga de trabalho que deve ser escalonada antes (ou depois) de j ∈ V começar (ou terminar)

cabe em [0, ESj) (ou em [LFj, T )).

Conforme descrito em Azevedo (2012), estes métodos mantém um intervalo de execução

para cada atividade, que é definido como o intervalo onde ela deve ser inteiramente executada.

Para a atividade j ∈ V , o intervalo de execução é definido por [ESj, LFj), onde ESj , o Início-

Cedo (ES, do inglês Early Start), é o primeiro instante em que j pode começar eLFj , o Término-

Tarde (LF, do inglês Late Finish), é o último momento em que j pode acabar. No caso da

atividade N + 1, que representa o marco de término do projeto, seu ES representa o limite

inferior e LF o limite superior para o makespan ótimo.

Observa-se que os intervalos de execução das atividades não estão na definição formal do

problema, entretanto estão implícitos nas relações de precedência entre as atividades, conforme

citado anteriormente. Para inicializá-los, considera-se que [ESj, LFj) = [0, T ) para todo j ∈ V ,

onde T é um limite superior válido para o problema. Em seguida, o método de propagação de

restrições por precedência é utilizado para verificar e atualizar os intervalos. Este método se

assemelha ao CPM e é dividido em duas partes: uma para atualização de ES e outro para

atualização de LF .

Os procedimentos de propagação de atualização do ES e do LF são apresentados nos
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Algoritmos 5 e 6:

Algoritmo 5 Procedimento de propagação de atualização de ES
1: procedimento PROPAGARES(Q) . Se j ∈ Q então ESj foi atualizado
2: Para todo j ∈ Q faça
3: Para todo l| (j, l) ∈ A faça
4: se ESj + djl > ESl então
5: ESl := ESj + djl
6: se l /∈ Q então
7: Adicionar l em Q
8: fim se
9: fim se

10: fim para
11: Remover j de Q
12: fim para
13: fim procedimento

Algoritmo 6 Procedimento de propagação de atualização de LF
1: procedimento PROPAGARLF(Q) . Se j ∈ Q então LFj foi atualizado
2: Para todo l ∈ Q faça
3: Para todo j| (j, l) ∈ A faça
4: se LFj > LFl − djl então
5: LFj := LFl − djl
6: se j /∈ Q então
7: Adicionar j em Q
8: fim se
9: fim se

10: fim para
11: Remover l de Q
12: fim para
13: fim procedimento

Pode-se observar no Algoritmo 5 que para toda atividade j ∈ Q, ou seja, que teve seu

ESj atualizado, verifica-se todos os seus sucessores por violações das restrições de precedência

ao se alocar j e seu sucessor em seus respectivos ESs. Em caso de violação, o ES do sucessor

é atualizado para que passe a respeitar a restrição de precedência e adiciona-se o sucessor em Q.

Para a propagação de atualizações do LF , o procedimento é semelhante, porém verifica-

se a relação de precedência ao alocar l e seus predecessores nos respectivos LF s e atualiza-se o

LF do predecessor em caso de violação.

Até este ponto, os intervalos de execução consideram apenas as relações de

precedência. Nos próximos Subcapítulos, serão apresentados os métodos baseados na carga de

trabalho utilizados neste estudo para atualização dos intervalos de execução das atividades. No
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Subcapítulo 3.1, será apresentada a forma de cálculo da carga de trabalho requerida por cada

atividade. As premissas consideradas nos testes para atualização dos intervalos de execução

pela carga de trabalho serão introduzidos em 3.2. As relaxações pela carga de trabalho

consideradas neste estudo serão apresentadas nos Subcapítulos 3.3 e 3.4. No último

Subcapítulo, apresentamos uma forma de potencializar o resultado das relaxações

consideradas.

3.1 REQUISITOS DA CARGA DE TRABALHO

Neste subcapítulo, será apresentada a forma de cálculo, introduzida em Azevedo (2012),

da menor parte da carga de trabalho da atividade l ∈ V que pode ser escalonada antes da

atividade j ∈ V iniciar ou terminar assumindo que j ∈ V inicia em ESj or termina em LFj .

Em ambos os casos, são definidos intervalos para executar l e a forma de cálculo para ambos

os intervalos é a mesma. Em função disso, esta será apresentada para o intervalo genérico

[LB,UB). Na seção 3.2, será apresentada a forma de se considerar estas suposições para definir

intervalos.

Seja [ES ′l, LF
′
l ) o intervalo de execução atual da atividade l ∈ V e ∆l a menor porção do

tempo de processamento de l que pode ocorrer no intervalo [LB,UB). Existem seis possíveis

relações entre [LB,UB) e [ES ′l, LF
′
l ), conforme apresentado na Figura 3.1.
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Figura 3.1: Possíveis relações entre [LB,UB) e [ES ′l, LF
′
l )

Fonte: Azevedo (2012)

Observe que em "1" o intervalo de execução de l está inteiramente dentro de [LB,UB),

portanto l deve ser inteiramente executada em [LB,UB) (∆l = pl). Em "2" (ou em "3"),

[ES ′l, LF
′
l ) começa antes e termina entre LB e UB (ou começa entre LB e UB e termina após)

de forma que parte da atividade pode ser escalonada antes (ou depois) deste intervalo, dessa

forma ∆l será a parte de l em [LB,UB) quando l é escalonada começando em ESj (ou

terminando em LFj). Em "4" e "5", [LB,UB) está contido em [ES ′l, LF
′
l ). Em "4", caso a

atividade l seja escalonada iniciando em ESl (ou terminando em LFj) ela terminará (ou

começará) entre LB e UB, sendo calculada da mesma forma que em "2" e "3". Nos casos

apresentados em "5", a atividade inicia antes e termina após [LB,UB), logo ∆l = UB − LB.

Nas situações apresentadas em "6", [LB,UB) ∩ [ES ′l, LF
′
l ) = {∅}, portanto ∆l = 0.

Pode-se calcular ∆l para as seis situações apresentadas acima com a fórmula ∆l = pl −

max {φl,Φl}, onde φl é a parte do tempo de processamento de l fora do intervalo [LB,UB)

quando l é escalonada começando em ES ′l e Φl é parte do tempo de processamento de l fora do

intervalo [LB,UB) quando l é escalonada terminando em LF ′l . φl e Φl são calculados conforme

as fórmulas a seguir:
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φl = max {LB − ES ′l; 0}+ max {ES ′l + pl − UB; 0} (3.1)

Φl = max {LF ′l − UB; 0}+ max {LB − (LF ′l − pl) ; 0} (3.2)

Uma vez calculado ∆l, a carga de trabalho da atividade l para o recurso i no intervalo

[LB,UB) será igual a wil = ril ∗∆l.

3.2 PREMISSAS PARA ATUALIZAÇÃO DOS INTERVALOS DE EXECUÇÃO

Neste Subcapítulo, serão apresentadas as premissas utilizadas para a atualização de

intervalos de execução das atividades, conforme apresentado em Azevedo (2012) e Azevedo &

Pessoa (2012), e em seguida apresentadas as alterações propostas neste estudo.

Para se verificar se a atividade j ∈ V pode iniciar em ESj (ou terminar em LFj), não

são considerados os intervalos de execução das atividades atualmente válidos para o problema.

Em vez disso, atualiza-se temporariamente estes intervalos para considerar que j inicia em ESj

(ou termina em LFj). Formalmente, atualiza-se temporariamente LFj := EFj = ESj + pj

(ou ESj := LSj = LFj − pj) e utiliza-se o procedimento de propagação por precedência

apresentado no Algoritmo 6 (ou o procedimento do Algoritmo 5) para propagar a suposição

para as demais atividades.

Como verificar a viabilidade do problema original nesta condição também é NP-Difícil,

Azevedo (2012) e Azevedo & Pessoa (2012) propõem a utilização de três relaxações pela Carga

de Trabalho para a verificação. Assim, calcula-se a carga de trabalho de cada atividade que deve

ser escalonada em [α,ESj) (ou em [LFj, β)) como apresentado em 3.1 e utiliza-se uma das

relaxações pela carga de trabalho para verificar se é possível escalonar toda esta carga de trabalho

para cada recurso individualmente. Após as verificações de todos os recurso, os intervalos de

execução de todas as atividades exceto j são restaurados aos valores atualmente válidos (valores

anteriores às atualizações temporárias), independente de atualização ou não do intervalo de j.

Em caso de atualização, considera-se o procedimento do Algoritmo 5 (ou no Algoritmo 6) para

propagar a atualização para os demais intervalos de execução.

Neste estudo, consideramos α = 0 e β = T e os intervalos de verificação [0, ESj),

[0, ESj + pj), [LFj, T ) e [LFj − pj, T ).

Observa-se que a carga de trabalho no intervalo [0, ESj + pj) (ou no intervalo

[LFj − pj, T )) é maior ou igual a carga em [0, ESj) (ou em [LFj, T )), embora a
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disponibilidade seja maior. Utilizaremos o intervalo [0, ESj + pj) (ou o intervalo

[LFj − pj, T )) sempre que rij = Ri ou ESj = 0 (ou LFj = T ). No primeiro caso, a

disponibilidade de trabalho adicional no intervalo em função da ampliação em pj unidades de

tempo será inteiramente consumida pela carga de trabalho da atividade j, que deve ser

inteiramente escalonada no intervalo [ESj, EFj) (ou em [ESj, LFj) ), em função da suposição

feita, de forma que o subproblema com intervalo estendido será sempre mais forte. Já no

segundo caso, a verificação não poderia ser realizada no intervalo [0, ESj) (ou em [LFj, T )), já

que este seria nulo.

Os Algoritmos 7 e 8 apresentam, respectivamente, os procedimentos de verificação de

ESj e LFj para j ∈ V .

Algoritmo 7 Procedimento de verificação de ESj
1: procedimento VERIFICAR_ES(j)
2: Repita
3: Atualizar temporariamente LFj := ESj + pj
4: Inserir j em Q
5: Propagar_LF(Q)
6: Para todo i ∈ R faça
7: se ESj == 0 Ou rij == Ri então
8: [LB,UB) := [0, (ESj + pj))
9: senão

10: [LB,UB) := [0, ESj)
11: fim se
12: Calcular wil ∀l ∈ V em [LB,UB)
13: Utilizar as relaxações pela Carga de Trabalho para verificar ESj
14: Restaurar os intervalos de l ∈ V \ {j}
15: se ESj foi atualizado então
16: Inserir j em Q
17: Propagar_ES(Q)
18: fim se
19: fim para
20: Enquanto ESj for atualizado
21: fim procedimento
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Algoritmo 8 Procedimento de verificação de LFj
1: procedimento VERIFICAR_LF(j)
2: Repita
3: Atualizar temporariamente ESj := LFj − pj
4: Inserir j em Q
5: Propagar_ES(Q)
6: Para todo i ∈ R faça
7: se LFj == T Ou rij == Ri então
8: [LB,UB) := [(LFj − pj) , T )
9: senão

10: [LB,UB) := [LFj, T )
11: fim se
12: Calcular wil ∀l ∈ V em [LB,UB)
13: Verificar se é possível escalonar toda carga de trabalho calculada em [LB,UB)
14: Restaurar os intervalos de l ∈ V \ {j}
15: se LFj foi atualizado então
16: Inserir j em Q
17: Propagar_LF(Q)
18: fim se
19: fim para
20: Enquanto LFj for atualizado
21: fim procedimento

Os procedimentos de verificação iniciam com a fixação temporária do intervalo de

execução da atividade j ∈ V conforme a suposição de cada verificação e, em seguida,

propaga-se a atualização temporária para os intervalos de execução das demais atividades do

projeto. Na sequência, determina-se o intervalo de verificação [LB,UB) e a carga de trabalho

de cada atividade l ∈ V que deve ser escalonada neste intervalo. Após, utiliza-se as relaxações

pela Carga de Trabalho para verificar se é possível escalonar toda carga de trabalho

considerando os intervalos da suposição e, em caso negativo, definir o novo valor de ESj ou

LFj . Em caso de atualização de ESj ou LFj , restaura-se os intervalos originais das atividades,

exceto j e propaga-se a atualização de ESj ou LFj para os intervalos das demais atividades.

Nesta Tese, serão consideradas duas das relaxações pela carga de trabalho em recurso

único utilizadas em Azevedo (2012) e Azevedo & Pessoa (2012) para realizar as verificações.

Nos próximos Subcapítulos, estas relaxações serão apresentadas.

3.3 RELAXAÇÃO PELA CARGA DE TRABALHO EM RECURSO ÚNICO SEM CONSIDERAR OS

INTERVALOS DE EXECUÇÃO

Nesta Seção, será apresentada a relaxação de RCPSP/Max que considera a carga de

trabalho em recurso único, sem considerar os intervalos de execução das atividades, ou seja,
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uma vez definidos o intervalo de verificação e a carga de trabalho neste intervalo para o recurso

em teste, a carga é escalonada sem se considerar os intervalos de execução das atividades. Esta

relaxação foi introduzida em Azevedo (2012) e Azevedo & Pessoa (2012).

Para um dado recurso i ∈ R, a carga de trabalho por escalonar em [LB,UB) é igual a∑
l∈V wij e a disponibilidade de trabalho é igual a Ri ∗ (UB − LB). Se∑
l∈V wil > Ri ∗ (UB − LB), então deve-se incrementar o tamanho do intervalo em[∑
l∈V wil −Ri ∗ (UB − LB)

]
/Ri unidades de tempo para que seja possível escalonar toda a

carga de trabalho [LB,UB) considerando as premissas desta relaxação.

3.4 RELAXAÇÃO PELA CARGA DE TRABALHO EM RECURSO ÚNICO CONSIDERANDO OS

INTERVALOS DE EXECUÇÃO

Nesta seção, será apresentada a relaxação de RCPSP/Max que considera a carga de

trabalho em recurso único e os intervalos de execução das atividades, ou seja, uma vez

definidos o intervalo de verificação e a carga de trabalho neste intervalo para o recurso em teste,

a carga de trabalho das atividades é escalonada considerando-se seus respectivos intervalos de

execução. A relaxação é formalizada a seguir:

Seja V ′ = {1, . . . , N ′} o conjunto de atividades por escalonar, permitindo-se preempção,

em um único recurso durante o horizonte de tempo [0, T ′[. ExistemH subintervalos do horizonte

de tempo, tal que cada subintervalo h ∈ {1, . . . , H) inicia em UBh−1 e termina em UBh. Os

limites do horizonte de tempo são tais que UB0 = 0 e UBH = T ′. Cada k ∈ V ′ tem uma carga

de trabalho w′k por escalonar no seu intervalo de execução [ES ′k, LF
′
k) e existem subintervalos

h′ e h′′ tais que UBh′ = ES ′k e UBh′′ = LF ′k. O único recurso tem disponibilidade W ′
h em

cada subintervalo h do horizonte de tempo. O objetivo do problema é provar a viabilidade do

escalonamento e, em caso de viabilidade, definir a quantidade ω′kh de carga de trabalho de cada

atividade k ∈ V ′ por escalonar em cada subintervalo h tal que
∑

k∈V ′ ω
′
kh ≤ W ′

h para todo

h ∈ {1, . . . , H} e
∑H

h=1 ω
′
kh = w′k para todo k ∈ V ′.

Para resolver o problema, Azevedo (2012) e Azevedo & Pessoa (2012) apresentam um

método guloso e demonstram que ele sempre provará que o problema é inviável ou encontrará

uma solução viável. Este procedimento é apresentado no Algoritmo 9. No procedimento guloso

apresentado, para cada subintervalo h, iterativamente seleciona-se a atividade de menor LF que

pode ser executada em h, ou seja, a atividade k tal que [ES ′k, LF
′
k)∩ [UBh−1, UBh) 6= ∅, e cuja

carga de trabalho ainda não tenha sido completamente alocada, ou seja,
∑h−1

u=1 ω
′
ku < w′k. Cada

atividade selecionada é escalonada até que toda disponibilidade de trabalho no intervalo h seja
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consumida pelas atividades escalonadas, ou seja,
∑

k∈V ′ ω
′
kh = W ′

h, ou que não haja atividade

que satisfaça os requisitos para ser escalonada em h. Em seguida, repete-se o procedimento

para h + 1. Ao final, se todas as atividades estiverem completamente escalonadas, ou seja, se a∑H
u=1 ω

′
ku = w′k, então o problema é viável. Caso contrário, o problema é inviável.

Algoritmo 9 Procedimento Guloso de resolução do subproblema de Carga de Trabalho em
recursos único e com intervalos de execução

1: procedimento RESOLUÇÃOSUBPROBLEMAWL
2: Inicializar ω′kh = 0 ∀k ∈ V ′, 1 ≤ h ≤ H
3: para h← 0 até H faça
4: Adicionar em Q todas as atividades que podem ser executadas no intervalo h
5: enquanto

∑
l∈V ′ ω

′
lh < W ′

h E Q 6= ∅ faça
6: Definir k ∈ Q | LF ′k = minl∈Q {LF ′l }
7: MaxJ = w′k −

∑h−1
u=1 ω

′
ku . carga de trabalho de j ainda por alocar

8: MaxH = W ′
h −

∑
l∈V ′ ω

′
lh . disponibilidade de trabalho restante em h

9: ω′kh := min {MaxJ,MaxH}
10: se w′k ==

∑h
h′=1 ω

′
kh′ então

11: Remover k de Q
12: fim se
13: fim enquanto
14: Q := ∅
15: fim para
16: fim procedimento

Como o problema original tem m recursos e a relaxação tem apenas 1, existirão m

subproblemas da relaxação para a atualização do ES de cada atividade, sendo um para cada

recurso, e outros m subproblemas para a atualização de cada LF .

Cada atividade j ∈ V do problema original que tenha ∆j > 0 em relação ao intervalo de

teste [LB,UB) terá uma atividade l ∈ V ′ equivalente em cada subproblema. No subproblema

que considera o recurso i, cada atividade l ∈ V ′ terá a carga de trabalho w′l = rij ∗ ∆j por

escalonar no intervalo entre ES ′l = max {ESj, LB} e LF ′l = min {LFj, UB}. O trabalho

disponível no subintervalo h será W ′
h = Ri ∗ (UBh − UBh−1).

3.5 RECURSOS-CLIQUE

As melhorias nos intervalos de execução e no limite inferior para o makespan ótimo

obtidos através da abordagem da carga de trabalho podem ser potencializadas pela inclusão de

recursos artificiais (AZEVEDO & PESSOA, 2012).

Esta técnica baseia-se no fato das abordagens pela carga de trabalho permitirem o uso

de recursos fracionados de tal forma que não seria possível em soluções viáveis do
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RCPSP/Max. Naqueles estudos, são apresentadas as condições que devem ser respeitadas para

que os recursos gerados não alterem o espaço de soluções viáveis. Também são propostos dois

tipos de recursos artificiais: recursos-clique e recursos-hiperclique. Neste estudo, consideramos

apenas os recursos-clique, cujo desenvolvimento é apresentado a seguir:

Considere que duas atividades (j e k) necessitam, cada uma, de 2 unidades de um dado

recurso (rij = rik = 2) cuja disponibilidade é 3 (Ri = 3), então estas atividades não poderão

ser executadas em paralelo no problema original. Entretanto, as relaxações pela carga de

trabalho permitem que uma atividade e metade da outra sejam executadas simultaneamente.

Neste caso, ao invés de buscar considerar a restrição de não sobreposição de execução

diretamente, Azevedo & Pessoa (2012) representam esta restrição como recursos artificiais (f )

com uma unidade disponível (Rf = 1) e com cada atividade requerendo 1 unidade deste

recurso (rfj = rfk = 1). Assim, pode-se considerar tal restrição sem alterações nos

procedimentos anteriormente apresentados.

Formalmente, seja G′ = (V,E) o grafo não dirigido no qual cada atividade em V é um

vértice e {j, k} ∈ E se, e somente se, j e k não podem ser executadas em paralelo. Um clique é

um conjunto de vértices Q ⊂ V , tal que se j 6= k e j, k ∈ Q, então {j, k} ∈ E.

Para a construção de G′, considera-se que duas atividades não podem ser executadas em

paralelo se a soma dos seus requisitos por um mesmo recurso exceder a quantidade disponível

para ele, se existir uma relação de precedência que não permita sobreposição das atividades ou

se os seus intervalos de execução não se sobrepuserem. Formalmente, sejam duas atividades

j, k ∈ V , se existir algum recurso i tal que rij + rik > Ri, se (j, k) ∈ A tal que djk ≥ pj , ou se

ESj > LFk ou ESk > LFj , então {j, k} ∈ E. Para cada clique Q, note que apenas uma das

atividades pode ser executada em cada instante, logo pode-se adicionar um recurso artificial f

tal que rfj = Rf para j ∈ Q e rfj = 0 para j /∈ Q. Por questão de simplificação, considera-se

Rf = 1.

Neste estudo, este tipo de recurso é gerado heuristicamente buscando-se recursos de

maior tamanho (maior quantidade de vértices), considerando-se principalmente as arestas

geradas a partir das restrições de recursos e precedências entre atividades com sobreposição

nos intervalos de execução. Buscando potencializar os efetivos impactos dos cliques

considerados, primeiro são gerados cliques-focais para cada atividade e, em seguida, esses são

combinados de forma a gerar os cliques que serão adicionados como recursos artificiais. Após

atualizações dos intervalos de execução de atividades, é possível atualizar os recursos-cliques

para torna-los mais fortes.
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Na subseção 3.5.1, o conceito e a forma heurística de geração dos cliques-focais serão

introduzidos. O procedimento heurístico para combinar os cliques-focais será introduzido em

3.5.2. A forma de atualização dos recursos-clique também proposta neste estudo é apresenta em

3.5.3.

Durante o desenvolvimento desta Tese, também foram realizados experimentos com a

utilização do Cliquer (Niskanen & Ostergård e Niskanen & Östergård (2003)) para geração de

cliques ótimos de maior tamanho e peso. Entretanto, a utilização daquele procedimento tornou-

se excessivamente demorado, principalmente quando N ≥ 100 de forma que mesmo após mais

de 4000s não foi encontrado o clique de maior peso. Por esse motivo, optou-se por não realizar

experimentos mais aprofundados com aquele procedimento.

3.5.1 GERAÇÃO DE CLIQUES FOCAIS

Nesta subseção, introduzimos o conceito de cliques-focais e a forma proposta para gerá-

los.

Cliques-focais em j ∈ V são cliques gerados considerando apenas as atividades cujos

intervalos de execução sobrepõem o intervalo de j. Formalmente, Qj ⊆ V será um clique-

focal em j ∈ V , se, e somente se, Qj for um clique em G′ tal que para todo l ∈ Qj tenhamos

[ESl, LFl) ∩ [ESj, LFj) 6= ∅. Neste estudo, este tipo de clique é gerado heuristicamente de

forma construtiva e destrutiva, buscando-se cliques-focais de maior tamanho (maior quantidade

de vértices).

Na forma construtiva de geração do clique-focal em j ∈ V , inicia-se o clique Qj como

um conjunto vazio e o conjunto AQ, de atividades que podem ser adicionadas ao clique, ou seja,

com todas as atividades cujo intervalo de execução sobrepõe o intervalo de j. Escolhe-se uma

atividade l ∈ AQ, adiciona-se l em Qj e remove-se l e as atividades que possam ser executadas

em paralelo a l de AQ. Repete-se este procedimento até que AQ = ∅. A atividade l é escolhida

de forma que seja aquela que menos reduz |AQ| após sua inclusão em Qj .

Na forma destrutiva, inicia-se Q com todas as atividades com sobreposição de intervalo

com j. Para cada l, calcula-se a quantidade de arestas {l, k} /∈ E, tal l, k ∈ Q. Escolhe-se

a atividade com a maior quantidade de arestas nessa situação para remoção de Q. Atualiza-se

o cálculo feito e escolhe-se nova atividade para exclusão de Q. Repete-se o procedimento até

que Q seja um clique válido nas condições descritas anteriormente. Utiliza-se o procedimento

construtivo visando reincluir atividades anteriormente excluídas.

Neste estudo, são gerados cliques-focais de forma construtiva e destrutiva para cada
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atividade. Para reduzir a quantidade de recursos adicionados e melhorar sua qualidade, estes

cliques gerados serão combinados, conforme descrito em 3.5.2.

3.5.2 PROPOSTA DE GERAÇÃO DE RECURSOS-CLIQUE

Nesta subseção, introduzimos as formas como os cliques-focais são combinados para

inclusão como recursos artificiais em RCPSP/Max. Nesta etapa, também utilizamos abordagens

construtivas e destrutivas.

Cada clique-focal Q, possui um intervalo [LBQ, UBQ) no qual todas as atividades em

Q devem ser executadas, ou seja, tal que LBQ = minj∈Q {ESj} e UBQ = maxj∈Q {LFj}.

Diz-se que dois cliques focais Q1 e Q2 não são compatíveis se estes possuírem atividades que

podem ser executadas em paralelo, ou seja, se j ∈ Q1, l ∈ Q2 e {j, l} /∈ E então Q1 e Q2

não são compatíveis. Dessa forma, Q1 ∪ Q2 não será um clique em G′. Caso Q1 e Q2 sejam

compatíveis, então Q1 ∪Q2 também será um clique em G′.

Na abordagem construtiva, inicia-se Q como um conjunto vazio e Pool com todos os

cliques-focais. Escolhe-se q em Pool de forma que este seja o clique com menor LBq e

adiciona-se todas as atividades de q em Q. Remove-se q e todos os cliques não compatíveis

com q de Pool. Repete-se este procedimento até que Pool esteja vazio. Em seguida, utiliza-se

procedimento semelhante ao método construtivo de geração de cliques-focais, mas sem a

restrição de sobreposição com o intervalo de execução de alguma atividade, para incluir

atividades adicionais. Repetimos este procedimento até que cada clique-focal seja subconjunto

de algum clique gerado através desta abordagem.

Na abordagem destrutiva, inicia-se Pool com todos os cliques-focais. Para cada q ∈

Pool, calcula-se a quantidade de cliques em Pool com os quais q não é compatível. Escolhe-se

o clique com a maior quantidade de incompatibilidades para remoção de Pool. Atualiza-se o

cálculo feito e escolhe-se novo clique para exclusão de Pool. Repete-se o procedimento até

que a união dos cliques em Pool seja um clique válido. Novamente, utiliza-se procedimento

semelhante ao método construtivo de geração de cliques-focais sem a restrição de sobreposição

de intervalos para adicionar mais atividades ao clique gerado. Repetimos este procedimento até

que cada clique-focal sejam subconjunto de algum clique gerado através desta abordagem.

Por fim, todos os cliques gerados são adicionados no RCPSP/Max como recurso-clique.
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3.5.3 ATUALIZAÇÃO DE RECURSOS-CLIQUE

Neste estudo, propomos uma forma de atualização dos recursos-clique gerados com o

objetivo melhorar seu impacto no procedimento de atualização de intervalos.

Observe na definição do grafo no qual os cliques são gerados que uma das situações que

leva a existência de aresta entre dois vértices é a disjunção entre os intervalos de execução das

respectivas atividades. No entanto, durante o processo de atualização de intervalos, novas

disjunções de intervalos podem surgir, logo novas arestas podem ser incluídas no grafo e,

consequentemente, os cliques podem ser atualizados. O processo de atualização será descrito a

seguir:

Sejam as atividades j, k ∈ V , de forma que não existe i ∈ R tal que rij + rik > Ri,

se (j, k) /∈ A ou (j, k) ∈ A tal que djk < pj e (k, j) /∈ A ou (k, j) ∈ A tal que dkj < pk.

Assim, caso os intervalos de execução iniciais sejam tais que [ESj, LFj) ∩ [ESk, LFk) 6= ∅,

então {j, k} /∈ E. Considerando que j ∈ Q, então k /∈ Q.

Caso após atualizações dos intervalos de execução tenhamos a disjunção entre os

intervalos de j e k, ou seja, [ESj, LFj) ∩ [ESk, LFk) = ∅, então será possível incluir a aresta

{j, k} em E. Assim, caso após atualizações de intervalos tenhamos que {l, k} ∈ E para todo

l ∈ Q, então será possível incluir k em Q sem alterar o espaço de soluções viáveis do

problema. Com a adição de vértices adicionais no clique, o recurso-clique relacionado torna-se

mais forte, o que potencializa seu efeito nos procedimentos de atualização de intervalos.

Pode-se observar, ainda, que seria possível gerar recursos-clique adicionais após as

atualizações de intervalo. Entretanto, a simples atualização dos recursos-clique existentes pode

ser realizada com menor esforço computacional.



4 NOVO MÉTODO DE RESOLUÇÃO DE RCPSP/MAX

Neste Capítulo, apresentaremos o método proposto nesta Tese para resolução do

RCPSP/Max. Este método aborda o problema de duas formas: Destrutiva e Construtiva.

Na abordagem Destrutiva, busca-se encontrar uma solução viável para o RCPSP/Max

com makespan menor ou igual a T ′, um limite superior hipotético. Se tal solução for encontrada,

então T ′ (ou o makespan da solução encontrada) será um limite superior para o makespan ótimo.

Se for provado que tal solução não existe, então T ′ + 1 é um limite inferior para o makespan

ótimo. A solução ótima pode ser comprovada através de busca binária, ou procedimento simular,

no valor T ′. Neste trabalho, propomos a utilização do Problema de Satisfabilidade (SAT, do

inglês Satisfiability Problem) para encontrar soluções com makespan menor ou igual a T ′ ou

provar que tal solução não existe.

Para reduzir o intervalo de busca em T ′ e o tamanho da relaxação ao SAT, é utilizada a

abordagem Construtiva, baseada no limitante inferior de Azevedo (2012) e Azevedo & Pessoa

(2012). Nesta abordagem, são utilizadas relaxações do problema por Carga de Trabalho para

atualizar os intervalos de execução das atividades e, consequentemente, obter um limite inferior

para o makespan ótimo. Estes procedimentos foram detalhados no Capítulo 3. Ao reduzir os

intervalos de execução das atividades gera-se relaxações SAT menores, ou seja, com menor

quantidade de variáveis e cláusulas. Ao obter um limite inferior melhor para o makespan ótimo,

reduz-se o intervalo de busca em T ′. Dessa forma, acredita-se que a abordagem Construtiva

contribua com a possibilidade de resolução de instâncias difíceis em tempo útil.

Buscando potencializar a resolução das relaxações do RCPSP/Max ao SAT, neste

trabalho é proposta a utilização de propagadores personalizados, que são intervenções dentro

do resolvedor SAT com o objetivo de incluir cláusulas sob demanda. Assim, busca-se evitar a

inclusão de grande quantidade de cláusulas, reduzindo o tempo necessário a criação e resolução

das relaxações SAT.
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Para identificar inviabilidades, este trabalho propõe a utilização de um

pré-processamento que, caso não comprove a inviabilidade, contribui com as demais etapas do

método ao incrementar a rede de precedências.

Para inicializar os intervalos de execução das atividades, é necessário utilizar um limite

superior válido para o makespan. Para este valor, pode-se utilizar uma solução previamente

conhecida; ou uma solução obtida por procedimento heurístico; ou, ainda, um limite superior

calculado. Neste estudo, consideramos o limite superior calculado pela equação (4.1):

Teorema 4.1. Se o problema for viável, então o valor da equação (4.1) será um limite superior

para o makespan ótimo.

T =
∑
j∈V

(
max
(j,l)∈A

{djl, pj}
)

(4.1)

Demonstração. Considere que uma dada instância é viável e S é uma solução ótima para esta

instância com makespan maior que T , onde sj é o tempo de início da tarefa j ∈ V . Portanto,

temos que

N+1∑
k=1

(
sJk − s(J(k−1))

)
>
∑
j∈V

(
max
(j,l)∈A

{djl, pj}
)

(4.2)

onde Jk ∈ V representa a atividade com o k-ézimo menor tempo de início em S. Assim, temos

para ao menos uma atividade Jk que

s(J(k+1)) − sJk > max
(Jk,l)∈A

{dJk,l, pJk} (4.3)

Observe que

u∑
k=1

(
sJk − sJ(k−1)

)
= sJu (4.4)

uma vez que sJ0 = 0.

A partir de (4.2), como p(N+1) = 0 e dmax(N+1) ≤ 0, temos que
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N+1∑
k=1

(
sJk − sJ(k−1)

)
>

N+1∑
k=1

(
max

{
pJ(k−1)

; dmax(k−1)

})
(4.5)

onde dmaxk = max(Jk,l)∈A {dJk,l}.

Nesta situação, ao se escolher a atividade JK com menor índice K tal que

K∑
k=1

(
sJk − s(Jk−1)

)
>

K∑
k=0

(
max

(Jk,l)∈A
{dJkl, pk}

)
(4.6)

vamos provar que é sempre possível adiantar em bloco o conjunto de atividades{
JK , . . . , J(N+1)

}
em ao menos 1 unidade de tempo sem alterar a viabilidade da solução.

Para isso, note que as atividades em
{
J0, . . . , J(K−1)

}
não tiveram seu escalonamento

modificado, portanto as relações de precedência entre estas atividades e as restrições de recurso

considerando apenas estas atividades não são violadas. Como as atividades em{
JK , . . . , J(N+1)

}
foram todas adiantadas em bloco, também não haverá violação das restrições

de recursos ou de precedências considerando-se apenas estas atividades. Resta provar que o

adiantamento não irá levar a violações restrições de precedência ou de recursos que considerem

atividades nos dois grupos.

Considerando (4.4) e (4.6), temos que

K∑
k=1

max
{
pJ(k−1)

; dmaxJ(k−1)

}
< sJK (4.7)

e para k′ < K, considerando (4.4) e que JK é tal que K é o menor índice em que a equação

(4.6) é atendida, temos que

k′∑
k=1

max
{
pJ(k−1)

; dmaxJ(k−1)

}
≥ sJk′ (4.8)

Subtraindo (4.7) de (4.8), temos que
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K∑
k=k′+1

max
{
pJ(k−1)

; dmaxJ(k−1)

}
< sJK − sJk′ . (4.9)

Além disso, temos que

K∑
k=k′+1

max
{
pJ(k−1)

; dmaxJ(k−1)

}
≥ max

{
pJk′ ; d

max
Jk′

}
(4.10)

uma vez que Jk′ (ou o índice k′) é um dos termos deste somatório.

Portanto, considerando (4.9) e (4.10), temos que

sJK − sJk′ >
K∑

k=k′+1

max
{
pJ(k−1)

; dmaxJ(k−1)

}
≥ max

{
pJk′ ; d

max
Jk′

}
(4.11)

Note que sJK − sJk′ > pJk′ , logo sJK > sJk′ + pJk′ . Portanto, na solução S, qualquer

atividade Jk′ , tal que k′ < K, termina antes da atividade JK iniciar. Dessa forma, ao se adiantar

{JK , . . . , JN+1} não serão geradas novas sobreposições de execução entre as atividades, logo

não são geradas inviabilidades pelo uso dos recursos.

Além disso, temos que sJK − sJk′ > dmaxJk′
, logo sJK > sJk′ + dmaxJk′

. Portanto, todas as

relações de precedência entre Jk′ , tal que k′ < K, e seus sucessores Jk tal que k ≥ K estarão

atendidas, mesmo que estes sucessores iniciassem em sJk − 1. Dessa forma, ao se adiantar

{JK , . . . , JN+1} nenhuma relação de precedência é violada.

Assim, mostramos que S não é uma solução ótima para o problema contradizendo,

portanto, a hipótese assumida de que o Teorema não é válido.

No Subcapítulo 4.1, apresentamos o pré-processamento proposto. As formulações SAT

consideradas neste estudo são apresentadas no Subcapítulo 4.2. No Subcapítulo 4.3,

apresentamos modificadores para a formulação proposta cujo impacto sobre a resolução das

relaxações SAT pretende-se avaliar. Os propagadores SAT personalizados são apresentados em

4.4. A integração das abordagens Construtiva e Destrutiva do método é apresentada no

Subcapítulo 4.5. No Subcapítulo 4.6, apresentamos as configurações implementadas e

consideradas nos experimentos computacionais deste estudo. A forma considerada para
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transformação do Open Shop ao RCPSP/Max é apresentada em 4.7.

4.1 PRÉ-PROCESSAMENTO

Nesta seção, apresentamos o pré-processamento proposto nesta Tese que tem como

objetivo identificar inviabilidades e, como consequência, incrementa o grafo de precedências

entre as atividades, melhorando o limite inferior trivial e a propagação de atualizações dos

intervalos de execução das atividades. O pré-processamento proposto é dividido em duas

partes, conforme descrito a seguir.

A primeira parte verifica se existe rij > Ri para algum recurso i ∈ R e atividade j ∈ V .

Caso isso ocorra, a atividade não poderá ser alocada em nenhum instante do horizonte de tempo

do projeto, visto que requer quantidade do recurso i superior a sua disponibilidade. Dessa forma,

o problema é inviável.

Na segunda parte, o objetivo é verificar a presença de ciclos positivos no grafo de

precedências entre as atividades. Para esta verificação, consideramos as precedências indiretas

entre as atividades, ou seja, se a atividade j ∈ V precede l ∈ V que, por sua vez, precede

k ∈ V , então l e k são sucessores indiretos de j.

Formalmente, consideramos o grafo direcionado G′ = (V,A′) e para cada (j, l) ∈ A′,

defini-se d′jl como o intervalo mínimo entre o início das atividades j e l. O grafo é tal que

A ⊂ A′ e se (j, l) , (l, k) ∈ A′ então (j, k) ∈ A′ com d′jk ≥ d′jl + d′lk. Dessa forma, caso exista

(j, k) , (k, j) ∈ A′ tal que d′jk + d′kj > 0 então há um ciclo positivo de precedências e, portanto,

o problema é inviável.

Observe que, mesmo que não seja identificado ciclo positivo no grafo de precedências,

este grafo ainda pode levar à inviabilidade do problema ao se considerar também as restrições

de recursos. Por exemplo, considere que (j, l) , (l, j) ∈ A′ tal que d′jl > −pl e d′lj > −pj , de

forma que d′jl + d′lj < 0, o que não representa ciclo positivo no grafo de precedências, mas o

grafo obriga que as atividades j e l sejam processadas em paralelo. Nesta situação, caso exista

um recurso i ∈ R tal que Ri < rij + ril, então a restrição imposta pelo recurso i obriga que as

atividades j e l não sejam executadas em paralelo, fazendo com que o problema seja inviável.

Dessa forma, nesta Tese, propomos a utilização de informações sobre os recursos para

incrementar a rede de precedências. Sempre que uma precedência indireta entre duas atividades

permitir que estas sejam executadas em paralelo, verifica-se se a restrição de recursos também

permite. Caso algum recurso não permita que elas sejam escalonadas com sobreposição, então

atualiza-se a precedência com esta informação. Formalmente, se (j, l) ∈ A′ tal que −pl < d′jl <
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pj e existe i ∈ R tal que Ri < rij + ril, então pode-se atualizado o valor de d′jl para pj . A Figura

4.1 ilustra a situação na qual o valor de d′jl é incrementado:

Figura 4.1: Pré-processamento – Situação de incremento no valor de d′jl

Observe que em "1" l é escalonada o mais cedo possível considerando a alocação de j

no tempo t e d′jl = −pl + 1 e que em "2" l é escalonada o mais cedo possível considerando a

alocação de j no tempo t e d′jl = pj − 1. Em ambas as situações, caso as restrições de recursos

não permitam que as j e l sejam escalonadas ao mesmo tempo, então d′jl é incrementado para pj ,

como apresentado em 3 já que as relações de precedência não permitem que l seja escalonada

antes de j.

No exemplo anteriormente apresentado no qual (j, l) , (l, j) ∈ A′ tal que d′jl > −pl e

d′lj > −pj e existe i ∈ R tal que Ri < rij + ril, este procedimento atualiza d′jl para pj e d′lj para

pl, assim temos que d′jl + d′lj > 0, sendo identificada a inviabilidade do problema.

Note que, mesmo no caso de instâncias viáveis, o incremento da rede de precedências é

útil uma vez que contribui com a propagação de restrições de precedência e possibilita a melhoria

do limite inferior para o makespan.

Para que os incrementos na rede de precedências sejam considerados nos demais

procedimentos do método de resolução proposto, sempre que a condição de atualização

descrita acima for identificada, inclui-se (j, l) em A com djl = pj e atualiza-se A′. O

procedimento é repetido de forma iterativa até que todas as precedências indiretas sejam

testadas sem incrementos na rede de precedência diretas.

4.2 FORMULAÇÃO SAT PARA O RCPSP/MAX

Neste subcapítulo, será apresentado o desenvolvimento das três formulações SAT para a

versão viabilidade do RCPSP/Max utilizadas neste estudo. A primeira é baseada na modelagem

de Horbach (2010) para o RCPSP. A segunda formulação também considera conceitos da

formulação CP com Lazy Clauses Genetarions de Schutt et al. (2013). A partir das observações
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feitas nestas formulações, outros conceitos também são introduzidos na terceira formulação.

No próximo Subcapítulo, serão propostos, ainda, três modificadores para a terceira formulação,

que incluem cláusulas e variáveis adicionais buscando melhorar a propagação das fixações do

SAT.

Conforme citado anteriormente, Horbach (2010) apresentou uma formulação SAT para

o problema RCPSP, que é um caso particular de RCPSP/Max. Naquele estudo, é utilizado

um propagador personalizado para implementação das restrições de recursos. A partir daquela

formulação, desenvolvemos a formulação básica deste estudo.

Conforme definição do SAT, todas as variáveis são binárias. O tempo de início de cada

atividade é obtido pelo conjunto de variáveis [sj = t], de forma que a variável será verdadeira se

a atividade j ∈ V iniciar seu processamento no tempo t ∈ [ESj, LSj]. O conjunto de variáveis

auxiliares [xjt] é incluído de forma que a variável será verdadeira se a atividade j ∈ V estiver

em execução no tempo t ∈ [ESj, (LFj − 1)]. Esta modelagem será referenciada neste estudo

como Formulação Básica e é apresentada a seguir:

LSj∨
t=ESj

[sj = t] ∀j ∈ V (4.12)

¬ [sj = t1] ∨ ¬ [sj = t2]
∀j ∈ V ;ESj ≤ t1 < LSj;

t1 < t2 ≤ LSj
(4.13)

¬ [sj = t1] ∨ ¬ [sk = t2]
∀ (j, k) ∈ A;ESj ≤ t1 ≤ LSj;

ESk ≤ t2 < t1 + djk
(4.14)

¬ [sj = t1] ∨ [xjt2 ]
∀j ∈ V ;ESj ≤ t1 ≤ LSj;

t1 ≤ t2 < (t1 + pj)
(4.15)

∨
j∈C

¬ [xjt] ∀C ∈ C; 0 ≤ t < T ′ (4.16)

O conjunto de cláusulas definidas em (4.12) garante que todas as atividades iniciem seu

processamento pelo menos uma vez e o conjunto (4.13) garante que todas as atividades sejam

processadas no máximo uma vez. As relações de precedência são definidas nas cláusulas (4.14).

As cláusulas definidas em (4.15) garantem que se a atividade j iniciar seu processamento no

tempo t, então ela estará em execução no intervalo [t, (t+ pj − 1)]. As restrições de recursos

são definidas no conjunto de cláusulas (4.16), nas quais C ∈ C é um conjunto de atividades que

podem ser executadas no tempo t ∈ [0, T ′), mas não podem ser executadas todas em paralelo, ou
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seja, ao menos uma atividade j ∈ C não poderá ser executada no tempo t. A forma de geração

dos conjuntos C ∈ C é explicada mais adiante nesta seção.

Para a segunda formulação consideramos conceitos introduzidos por Schutt et al. (2013)

em sua formulação CP com Lazy Clauses Genetarions para o RCPSP/Max. Naquele estudo, são

incluídas variáveis binárias e cláusulas de ordenação para representar os intervalos de execução

das atividades. Por se tratar de CP, são considerados propagadores específicos para representar

as relações de precedência entre as atividades e para as restrições de recursos. A partir daquela

formulação, também foi desenvolvido o modificador Disjunção que será descrito na próxima

seção. Optou-se por incluir o modificar em separado para melhor avaliação dos impactos de se

considerar o conjunto ordenado de variáveis para representação dos intervalos de execução das

atividades e das variáveis de disjunção destes intervalos sobre a resolução do problema.

Nesta formulação, além das variáveis utilizadas na Formulação Básica, é incluído o

conjunto de variáveis [sj ≤ t], tal que [sj ≤ t] será verdadeira se a atividade j ∈ V iniciar seu

processamento em t ∈ [ESj, LSj] ou antes. Além das cláusulas consideradas na Formulação

Básica (de (4.12) até (4.16)), a modelagem SAT com Conjuntos Ordenados considera as

cláusulas a seguir:

¬ [sj ≤ t] ∨ [sj ≤ (t+ 1)] ∀j ∈ V ;ESj ≤ t < LSj (4.17)

¬ [sj = ESj] ∨ [sj ≤ ESj] ∀j ∈ V (4.18)

[sj = ESj] ∨ ¬ [sj ≤ ESj] ∀j ∈ V (4.19)

¬ [sj = t] ∨ [sj ≤ t] ∀j ∈ V ;ESj < t ≤ LSj (4.20)

¬ [sj = t] ∨ ¬ [sj ≤ (t− 1)] ∀j ∈ V ;ESj < t ≤ LSj (4.21)

[sj = t] ∨ ¬ [sj ≤ t] ∨ [sj ≤ (t− 1)] ∀j ∈ V ;ESj < t ≤ LSj (4.22)

A relação entre as variáveis [sj ≤ t] com objetivo de garantir sua interpretação é definida

no conjunto de cláusulas (4.17). Já a relação entre as variáveis [sj = t] e [sj ≤ t] é definida nos

conjuntos de cláusulas (4.18) a (4.22).

As Formulações Básica ((4.12) a (4.16)) e com Conjuntos Ordenados ((4.12) a (4.22))

foram inspiradas por formulações apresentadas na Literatura, embora não sejam idênticas às

utilizadas em Horbach (2010) e Schutt et al. (2013), uma vez que naqueles estudos são utilizadas

ferramentas que não puderam ser incorporadas neste trabalho. A utilização destas formulações

visa avaliar o impacto da modelagem sob a resolução do problema. Tais formulações servem,



65

ainda, como base para a formulação proposta neste trabalho, cujo desenvolvimento, a partir da

Formulação Básica, é apresentado e explicado a seguir.

Nas duas primeiras formulações, a forma como as variáveis [sj = t] e [xjt] são

relacionadas através das cláusulas definidas em (4.15), é possível que [xjt1 ] seja verdadeira sem

que [sj = t2] seja verdadeira para t2 ∈ [(t1 − pj + 1) , t1]. Pela forma de resolução do SAT,

acredita-se que seria melhor que essa relação não fosse permitida, para aumentar o potencial da

propagação de fixações e reduzir a árvore de busca. Por esse motivo, adiciona-se o conjunto de

cláusulas definidas em (4.23), onde σ (j, t) = [(t− pj + 1) , t] ∩ [ESj, LSj].

¬ [xjt1 ] ∨
∨

t2∈σ(j,t1)

[sj = t2] ∀j ∈ V, ∀t1 ∈ [ESj, (LFj − 1)] (4.23)

Considerando as cláusulas (4.15) e (4.23), as variáveis [xjt1 ] serão verdadeiras se, e

somente se, uma variável [sj = t2] também for verdadeira para t2 ∈ [(t1 − pj + 1) , t1]. Dessa

forma, uma vez que a variável [xjt1 ] for fixada como verdadeira ou falsa durante a resolução da

relaxação SAT, a informação será propagada para [sj = t2] e vice-versa. Acredita-se que este

conjunto de cláusulas contribui positivamente com a propagação realizada durante a resolução

da relaxação SAT.

O conjunto de cláusulas definidas em (4.13) modela a restrição de cardinalidade "menor

ou igual a 1" na forma binomial e o conjunto de cláusulas definidas em (4.12) modela a restrição

de "maior ou igual a 1". Conforme descrito em Frisch & Giannaros (2010), a modelagem

binomial para este tipo de clausula é inferior a muitas outras formas uma vez que exige um

número muito grande de clausulas. A utilização do conjunto de variáveis [sj ≤ t], introduzida

na modelagem com Conjuntos Ordenados, permite substituir estas cláusulas pelas definidas em

(4.24), além das cláusulas de (4.17) a (4.22) que definem a relação entre as variáveis [sj = t] e

[sj ≤ t]:

[sj ≤ LSj] ∀j ∈ V (4.24)

As cláusulas definidas em (4.24) garantem que todas as atividades sejam executadas uma

única vez. Pela definição da relação entre de [sj ≤ t] e [sj = t], não será possível que a atividade

se inicie mais de uma vez.
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No pior caso, as restrições (4.13) e (4.17) juntas têm um total de N +N ∗ (T ′)2−N ∗T ′

cláusulas. Já as restrições (4.17) a (4.22) e (4.24) têm um total de N + 4 ∗N ∗ T ′. Observe que

para T ′ = 5 a quantidade de cláusulas nas duas situações será igual (21∗N ), para T ′ < 5, (4.12)

e (4.13) terão sempre menor quantidade de variáveis, e para T ′ > 5 a formulação alternativa terá

sempre menos cláusulas, sendo que a diferença será cada vez maior. Note que, na grande maioria

dos casos, tanto nas instâncias de benchmark como em aplicações reais, o horizonte de tempo

do projeto (T ′) será maior (ou muito maior) que o número de atividades do projeto, portanto

a segunda abordagem terá um número menor de restrições, embora tenham sido adicionadas

N ∗ T ′ variáveis auxiliares.

Outra vantagem da formulação alternativa apresentada acima é que todas as cláusulas

geradas em (4.17) a (4.21) e (4.24) terão apenas dois literais e as cláusulas geradas por (4.22)

terão três literais. Estas características contribuem com a propagação de fixações durante a

resolução do SAT.

A variável auxiliar [sj ≤ t] também permite reescrever o conjunto de restrições de

precedência de (4.14), conforme apresentado em (4.25):

¬ [sj ≤ t] ∨ [sk ≤ (t− dkj)]
∀ (k, j) ∈ A;

∀t ∈ [ESj, LSj] |

(t− dkj) ∈ [ESk, LSk]

(4.25)

Novamente considerando o pior caso, com as cláusulas descritas em (4.14) teríamos

um total de (T ′)2 ∗ |A| = (T ′)2 ∗ N2 − N e com as restrições (4.25) teríamos um total de

T ′ ∗ |A| = T ′ ∗N2 −N . Novamente, a alteração proposta reduz o número total de cláusulas.

Neste trabalho, sugerimos, ainda, remover as variáveis [sj = t] uma vez que a

informação pode ser obtida a partir das variáveis [sj ≤ t], ou seja, [sj = t] é equivalente a

[sj ≤ t] ∧ ¬ [sj ≤ (t− 1)]. Observa-se, que os conjuntos de cláusulas definidas em (4.15) e

(4.23) utilizam as variáveis [sj = t] e, portanto, devem ser reescritas.
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¬ [sj ≤ ESj] ∨ [xjt]
∀j ∈ V ;

ESj ≤ t ≤ (ESj + pj − 1)
(4.26)

¬ [sj ≤ t1] ∨ [sj ≤ (t1 − 1)] ∨ [xjt2 ]
∀j ∈ V ;ESj < t1 ≤ LSj;

t1 ≤ t2 ≤ (t1 + pj − 1)
(4.27)

¬ [xjt1 ] ∨
∨

t2∈σ(j,t1)

([sj ≤ t2] ∧ ¬ [sj ≤ (t2 − 1)]) ∀j ∈ V ; t1 ∈ [ESj, (LFj − 1)] (4.28)

A cláusula (4.28) não está na CNF por conter uma conjunção ("e", "∧"), dessa forma ela

deve ser reescrita, sendo dividia nas cláusulas (4.29) e (4.30):

¬ [xjt] ∨ [sj ≤ t] ∀j ∈ V ;ESj ≤ t ≤ LSj (4.29)

¬ [xjt] ∨ ¬ [sj ≤ (t− pj)] ∀j ∈ V ;ESj ≤ t ≤ LSj (4.30)

No pior caso, reduzimos a quantidade de variáveis em N ∗ T ′, quantidade semelhante

às adicionadas em função da inclusão das variáveis [sj ≤ t], sem a adição de novas cláusulas.

Entretanto, as cláusulas que relacionam as variáveis [sj ≤ t] e [xjt], ou seja, as cláusulas (4.26),

(4.27), (4.29) e (4.30), possuem dois ou três literais, enquanto as que relacionam [sj = t] e [xjt],

ou seja, as cláusulas (4.15) e (4.23), possuem dois literais.

A seguir, apresentamos a formulação SAT proposta neste trabalho e desenvolvida a

partir das Formulação Básica, de conceitos também considerados na Formulação com

Conjuntos Ordenados e de observações feitas durante o estudo. Esta formulação será

referenciada como Formulação Proposta:
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∨
j∈C

¬ [xjt] ∀C ∈ C; 0 ≤ t < T ′ (4.16)

¬ [sj ≤ t] ∨ [sj ≤ (t+ 1)] ∀j ∈ V ;ESj ≤ t < LSj (4.17)

[sj ≤ LSj] ∀j ∈ V (4.24)

¬ [sj ≤ t] ∨ [sk ≤ (t− djk)]
∀ (k, j) ∈ A;

∀t ∈ [ESj, LSj] |

(t− dkj − 1) ∈ [ESk, LSk]

(4.25)

¬ [sj ≤ ESj] ∨ [xjt]
∀j ∈ V ;

ESj ≤ t ≤ (ESj + pj − 1)
(4.26)

¬ [sj ≤ t1] ∨ [sj ≤ (t1 − 1)] ∨ [xjt2 ]
∀j ∈ V ;ESj < t1 ≤ LSj;

t1 ≤ t2 ≤ (t1 + pj − 1)
(4.27)

¬ [xjt] ∨ [sj ≤ t] ∀j ∈ V ;ESj ≤ t ≤ LSj (4.29)

¬ [xjt] ∨ ¬ [sj ≤ (t− pj)] ∀j ∈ V ;ESj ≤ t ≤ LSj (4.30)

As restrições de recursos são definidas pelas cláusulas (4.16). O conjunto de cláusulas

definidas em (4.17) garante a relação entre as variáveis [sj ≤ t] e sua interpretação. As

restrições (4.24) garantem que todas as atividades sejam executadas. As relações de

precedência são definidas através das cláusulas (4.25). As cláusulas (4.26), (4.27), (4.29) e

(4.30) garantem a relação entre as variáveis [sj ≤ t] e [xjt] de forma que a variável [xjt] será

verdadeira se, e somente se, a variável [sj ≤ t] também for verdadeira e [sj ≤ (t− pj)] for

falsa.

Nas cláusulas definidas em (4.16), C ⊂ V representa um conjunto de atividades que não

podem ser todas processadas no mesmo instante t ∈ [0, T ), ou seja, ao menos uma atividade

j ∈ C não pode ser executada no tempo t. No pior caso, teríamos 2N subconjuntos com esta

características (C ⊂ 2V ), porém cláusulas desnecessárias seriam geradas. Observe que se C ⊂

C ′, então C ′ geraria uma cláusula que é um superconjunto perfeito da cláusula gerada por C, o

que significa que a cláusula gerada por C ′ é desnecessária. Dessa forma, apenas subconjuntos

minimais de atividades que não podem ser executadas em paralelo são considerados.

Mesmo considerando-se apenas os C ∈ C minimais, a quantidade de cláusulas (4.16)

poderia ser muito grande e a própria identificação destes conjuntos minimais poderia ser

excessivamente demorada. Por este motivo, neste trabalho propomos a inclusão apenas de
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cláusulas relacionadas à C tal que 2 ≤ |C| ≤ 3. As demais cláusulas podem ser incluídas sob

demanda de duas formas distintas: por procedimento personalizado dentro do resolvedor SAT,

como em Horbach (2010), ou após a resolução do SAT, o que irá requerer uma nova rodada de

resolução. Neste trabalho, consideramos ambas as abordagens que foram testadas e

comparadas.

Na seção 4.4 apresentamos dois propagadores personalizados que foram desenvolvidos

para inclusão das cláusulas necessárias sob demanda dentro do resolvedor SAT.

O procedimento para inclusão das cláusulas referentes a C tal que |C| > 3 após a

resolução do SAT será descrito a seguir: uma vez que foi encontrada uma solução viável para a

relaxação SAT, verifica-se o respectivo escalonamento para o RCPSP/Max buscando-se por

possíveis excessos de utilização de algum recurso. Para cada instante de tempo t onde houve

excesso de alocação em um ou mais recursos, identifica-se os conjuntos minimais C ⊂ VV iolt,

onde VV iolt é o conjunto de atividades que foram alocadas em t e utilizam algum recurso que

foi violado no instante de tempo t. Em seguida, adiciona-se as respectivas cláusulas ao

problema e resolve-se novamente a relaxação SAT. Este procedimento é repetido até que

nenhum excesso de utilização de recurso seja identificado, quando a solução encontrada para a

relaxação SAT será viável para o RCPSP/Max.

4.3 MODIFICADORES DA FORMULAÇÃO SAT PARA A VERSÃO VIABILIDADE DO

RCPSP/MAX

Neste Subcapítulo, apresentamos os modificadores da Formulação Proposta cujos

impactos sobre as resoluções do RCPSP/Max e da relaxação SAT pretende-se avaliar. Estes

modificadores representam cláusulas que são incluídas com o objetivo de potencializar as

propagações de fixações durante a resolução do SAT.

O primeiro modificador, chamado de Disjunção, considera a disjunção entre os intervalos

de execução das atividades, conforme apresentado em Schutt et al. (2013). A variável Bjk é

incluída para todo par de atividades j, k ∈ V tal que elas não possam ser executadas em paralelo

em função da utilização de recursos. Se Bjk for verdadeira, a atividade j deverá ser executada

antes de k, caso contrário, k deverá ser executada antes de j. As cláusulas (4.31) e (4.32)

garantem a interpretação desejada.
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¬Bjk ∨ ¬ [sk ≤ (t+ pj)] ∨ [sj ≤ t]

∀j, k ∈ V | (j, k) /∈ A, (k, j) /∈ A;

∃i ∈ R|rij + rik > Ri

t ∈ [ESj, LSj] ;

(t+ pj) ∈ [ESk, LSk]

(4.31)

Bjk ∨ ¬ [sj ≤ (t+ pk)] ∨ [sk ≤ t]

∀j, k ∈ V | (j, k) /∈ A, (k, j) /∈ A;

∃i ∈ R|rij + rik > Ri

t ∈ [ESk, LSk] ;

(t+ pk) ∈ [ESj, LSj]

(4.32)

Espera-se que a utilização da Disjunção contribua com a resolução do problema

principalmente em situações em que haja grande quantidade de atividades que podem ser

executadas em um mesmo intervalo de tempo e que concorrem por recursos, mas não haja

fortes relações de precedência entre elas.

Os outros dois modificadores foram chamados de Continuidade e têm como objetivo a

busca por soluções sem folgas antes do início das atividades, ou seja, soluções em que não seja

possível adiantar nenhuma atividade sem alterar o escalonamento de outras. A Figura 4.2

apresenta uma solução parcial que contem a situação que se pretende evitar com estes

modificadores:

Figura 4.2: Exemplo que os modificadores Continuidade pretendem evitar

No exemplo, suponhamos que em função das relações de precedência a atividade j deve

ser executada após o término de a e ser finalizada antes do início de c. Além disso, j utiliza um

recurso em comum com b de tal forma que é necessário que b, ou outra atividade que utilize o(s)

mesmo(s) recurso(s), seja concluída antes do início de j. Suponha, ainda, que por precedência

com outra atividade não apresentada na figura, a atividade c não pode ser adiantada. Assim,

j deve ser executada entre o término de b e o início de c, mas tem folga para sua execução

neste intervalo, o que leva a soluções alternativas muito semelhantes, alterando-se apenas o

escalonamento desta atividade.

O objetivo da Continuidade é remover estas soluções alternativas do espaço de busca
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fazendo com que as atividades sempre iniciem seu processamento no seu ES ou no primeiro

momento permitido pelas suas relações de precedência ou, ainda, no primeiro momento em que

a disponibilidade de recursos permitir. Foram desenvolvidas duas formas que buscam incluir a

restrição desejada que serão referenciadas como Continuidade1 e Continuidade2.

Para a Continuidade1, além do conjunto de cláusulas definidas em (4.33), reincluímos as

variáveis [sj = t] e as cláusulas de (4.18) a (4.22) para termos a informação do momento exato

em que a atividade é iniciada.

¬ [sj = t] ∀j ∈ V ;

∨
∨

∀(k,j)∈A

[sk = (t− dkj)] ∀t ∈ [ESj, LSj] (4.33)

∨
∨

∀k ∈ V |∃i ∈ R

rij > 0 ∧ rik > 0

[sk = (t− pk)]

Note que, neste caso, não é possível substituir [sj = t] pela equivalência

[sj ≤ t] ∧ ¬ [sj ≤ (t− 1)] mantendo-se a cláusula no padrão CNF.

O modificador Continuidade2 foi desenvolvido buscando-se incluir a restrição desejada

sem a inclusão de variáveis e cláusulas adicionais, além das definidas em (4.34):

[sj ≤ (t1 − 1)] ∨ ¬ [sj ≤ t1] ∀j ∈ V

∨
∨

∀(k,j)∈A

[xkt2 ] t1 ∈ [(ESj + 1) , LSj] (4.34)

∨
∨

∀k ∈ V |∃i ∈ R

rij > 0 ∧ rik > 0

[
xk(t1−1)

]
t2 = t1 − dkj + pk − 1

Note que, neste caso, embora não tenham sido incluídas variáveis ou cláusulas

adicionais, a restrição desejada não é perfeitamente incluída. Observe que se uma atividade k,

que concorra por recursos com j tal que rij + rik ≤ Ri para todo i ∈ R estiver, em execução

em t1 − 1, então j poderia iniciar em t1. A restrição é parcialmente incluída uma vez que se a

atividade k termina em t1 então
[
xk(t1−1)

]
será verdadeira, mas caso esta variável seja

verdadeira não há garantias de que o processamento de k termina em t1. Dessa forma, caso

alguma atividade que compartilha recursos com j estiver em execução em t1 − 1, então j
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poderá iniciar seu processamento em t1, o que não representa perfeitamente a restrição

desejada.

Os resultados da utilização dos modificadores da Formulação Proposta serão comparados

no Subcapítulo 5.2 desta Tese.

4.4 PROPAGADORES PERSONALIZADOS / INTERVENÇÃO NO RESOLVEDOR SAT

Os propagadores personalizados desenvolvidos neste estudo e implementados dentro do

resolvedor SAT são apresentados neste Subcapítulo. Conforme citado anteriormente, foram

desenvolvidas duas abordagens para a inclusão de cláusulas de restrição de recursos referentes

à C tal que |C| > 3. Também foi desenvolvido um propagador com objetivo de transformar o

SAT em um problema de otimização do makespan.

O propagador Checagem de Recursos tem como objetivo identificar a violação de

recursos e incluir as cláusulas necessárias para impedir que estas violações permaneçam. Para

este procedimento, incluímos no resolvedor SAT informações do RCPSP/Max tais como a

requisição dos recursos pelas atividades (rij), a disponibilidade de recursos (Ri) e o uso de

recursos da solução parcial. Assim, durante a resolução do SAT, sempre que uma variável [xjt]

for fixada como verdadeira, atualizamos a utilização dos recursos no tempo t e verificamos por

violações. Em cada nó da árvore de decisões, caso o propagador original não identifique

conflitos e seja identificada alguma violação, após a conclusão do processo de propagação do

resolvedor SAT, será incluída uma cláusula de forma que todas as atividades escalonadas em t

que utilizam recursos violados neste tempo estarão em C ∈ C. Optou-se por incluir apenas a

cláusula referente ao primeiro instante em que foram identificadas violações, já que o

procedimento de aprendizado considera apenas uma violação por vez. Também optou-se por

não garantir que C ∈ C seja minimal pelo esforço computacional necessário. O processo de

propagação originalmente implementado no resolvedor SAT é novamente executado para a

identificação de conflitos, otimização da cláusula aprendida e determinação do nível de retorno

na árvore de decisão. Durante o backtraking, atualiza-se novamente a utilização dos recursos

de acordo com as variáveis liberadas.

Observe que com o propagador Checagem de Recursos, apenas as cláusulas violadas

são incluídas internamente no resolvedor SAT. O Objetivo do propagador Propagação de

Recursos é incluir as cláusulas referentes a recursos que levariam a propagações adicionais, ou

seja, fixações adicionais de variáveis. Portanto, busca-se incluir cláusulas tais que apenas um

literal ainda não tenha sido fixado, de forma que o propagador original do resolvedor irá
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utilizá-la para novas fixações. Para este propagador, incluímos internamente no resolvedor SAT

controles que permitem identificar cada instante t em que houve alguma variável [xjt] fixada

como verdadeira. Assim, em cada nó da árvore de decisões, após a conclusão do processo de

propagação do resolvedor SAT, caso não haja conflito nem violação de recursos, busca-se

identificar todas as cláusulas que geram propagações em cada t onde houve alguma variável

[xjt] fixada no nível de decisão atual. Todas as cláusulas identificadas são incluídas no processo

e utilizadas para as respectivas propagações. Em seguida, o processo originalmente

implementado no resolvedor SAT para propagação é executado. Note que este propagador é

executado apenas em nós nos quais não sejam encontradas violações de recursos, portanto este

propagador personalizado é considerado apenas em conjunto com o Checagem de Recursos.

O último propagador personalizado que foi desenvolvido nesta Tese tem como objetivo

transformar o SAT em um problema de otimização do makespan e será referenciado como

Otimalidade. Para isso, incluímos adicionalmente o limite inferior para o makespan no

resolvedor SAT. Assim, durante a verificação de T ′, caso seja encontrada uma solução viável,

esta será armazenada em estrutura personalizada e será incluída a cláusulas

(¬ [sN+1 ≤ (T ′ − 1)]). Este processo é repetido até que T ′ − 1 seja igual ao limite inferior para

o makespan. Caso o resolvedor identifique a inviabilidade do problema e tenham sido

encontradas solução viáveis para o RCPSP/Max, então terá sido comprovado que a última

solução encontrada tem makespan ótimo. Caso não tenha sido encontrada solução, então T ′ + 1

será o novo limite inferior para o makespan ótimo, sendo necessário gerar nova relaxação SAT

para busca de soluções viáveis. Note que este propagador necessita que as soluções

encontradas também sejam viáveis para o RCPSP/Max, portanto também deve ser utilizado

sempre em conjunto com o Checagem de Recursos. Neste estudo, optou-se por utilizá-lo

também em conjunto com o Propagação de Recursos.

Os resultados da utilização dos três propagadores serão comparados no Subcapítulo 5.3

desta Tese.

4.5 INTEGRAÇÃO DAS ABORDAGENS CONSTRUTIVA E DESTRUTIVA

Neste Subcapítulo, apresentamos a forma como a abordagem pela Carga de Trabalho

para atualização dos intervalos de execução das atividades apresentada no Capítulo 3 é

considerada e integrada à relaxação SAT. Estes processos são utilizados com o objetivo de

gerar relaxações SAT menores do RCPSP/Max e para reduzir o intervalo de busca pela solução

ótima.
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Durante o desenvolvimento deste estudo, foi observado que apenas a relaxação SAT

é capaz de resolver grande quantidade de instâncias de teste em poucos segundos, porém o

procedimento de atualização de intervalos baseado na Carga de Trabalho poderia contribuir com

a resolução de instâncias difíceis. Para obter o melhor de cada abordagem, decidiu-se por iniciar

o processo com a resolução da relaxação SAT. Após 3,5s de resolução de cada relaxação, caso

esta ainda não tenha sido resolvida (satisfatível com uma solução válida para o RCPSP/Max ou

insatisfatível), o resolvedor SAT é interrompido para a execução do procedimento de atualização

de intervalos.

Note que caso uma variável [sj ≤ t] seja fixada como verdadeiro no nível zero de decisão

do SAT, então LSj ≤ t e, portanto, LFj ≤ (t+ pj). Caso a mesma variável seja fixada como

falso no mesmo nível, então ESj > (t+ 1). Utilizamos estas propriedades da Formulação

Proposta para transferir informações da relaxação SAT para o procedimento de atualização de

intervalos e vice-versa.

Para se captar atualizações dos intervalos de execução realizadas pelo SAT, para cada

atividade j ∈ V identifica-se o maior (ou menor) t ∈ [ESj, LSj] cuja variável [sj ≤ t] tenha

sido fixada como falso (ou verdadeiro) e atualiza-se ESj para t+ 1 (ou LFj para t+pj). Já para

se transferir atualização de ESj (ou LFj) de processos externos para o SAT, é necessário incluir

a cláusula (¬ [sj ≤ (ESj − 1)]) (ou a cláusulas ([sj ≤ (LFj − pj)])).

Assim, para cada T ′ em teste cuja resolução da relaxação SAT tenha sido interrompida

para a atualização dos intervalos de execução, extrai-se as possíveis atualizações dos intervalos

de execução para serem considerados nos procedimentos de atualização de intervalos. Em

seguida, as relaxações pela Carga de Trabalho são utilizadas para atualização dos intervalos de

execução. Tais atualizações são feitas de forma iterativa até que nenhuma nova atualização de

intervalos seja identificada. Quanto se considera as atualização dos recursos-clique, os clique

são atualizados e se repete as iterações para atualização de intervalos até que não se encontre

atualização nestes recursos. Por fim, todas as atualizações de intervalos são passadas para o

SAT pela inclusão das cláusulas descritas acima.

Na primeira vez em que o procedimento de atualização dos intervalos de execução é

requerido, são realizados dois procedimentos de atualização de intervalos: o primeiro considera

o atual limite superior T para o makespan ótimo para inicialização dos intervalos. As

atualizações identificadas nesta condição podem ser consideradas para qualquer T ′ ≤ T em

teste, portanto evitamos a repetição de algumas atualizações. Em seguida, consideramos os

intervalos melhorados e o T ′ atualmente em teste para atualizar ainda mais os intervalos de
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execução, o que não será válido para T ′2 > T ′, conforme descrito acima. As próximas

relaxações SAT já terão menor quantidade de variáveis e cláusulas uma vez que já teremos

limites melhorados válidos. Entretanto, estes intervalos ainda podem ser melhorados ao

atualizar os intervalos considerando o novo T ′ em teste. Se após a atualização de intervalos um

T ′ em teste for um limite superior válido para o makespan, os intervalos melhorados são

mantidos para os próximos testes.

O Algoritmo 10 apresenta o procedimento geral de busca pela solução ótima para o

RCPSP/Max pelo método proposto nesta Tese. O procedimento de integração das relaxações

pela Carga de Trabalho à resolução da relaxação SAT é apresentada no Algoritmo 11. Já o

procedimento de atualização dos intervalos de execução, conforme considerado nesta Tese, é

apresentado no Algoritmo 12.

Nos Algoritmos 10 e 11, os parâmetros com índice superior x representam as

informações do projeto considerando-se o limite superior x, onde

P x =
(
ESx0 , LF

x
0 , . . . , ES

x
N+1, LF

x
N+1

)
é o conjunto de intervalos de execução das atividades

considerando o limite superior x para o makespan da solução. Utilizamos x = T para

representar o limite superior válido atual e x = T ′ para limites superiores hipotéticos. A função

VerificarSolução(S) verifica a validade do escalonamento da solução S para RCPSP/Max.

Caso a solução seja viável para o problema original, então o procedimento retorna verdadeiro,

caso contrário irá retornar falso.
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Algoritmo 10 Procedimento proposto para resolução do RCPSP/Max

1: procedimento RESOLVERRCPSPMAX(P T )
2: PassoBusca = 1
3: LB := ES(N+1)

4: UB := LF(N+1)

5: T ′ := LB
6: Para todo Sempre faça
7: P T ′ := P T

8: LF T ′

(N+1) = T ′

9: Inserir N + 1 em Q
10: Propagar_LF(Q)
11: Status = ViabilidadeRCPSPmax

(
P T ′ , P T

)
12: se Status == viável então
13: UB := T ′

14: P T := P T ′

15: senão
16: LB := T ′ + 1
17: se LB > UB então
18: retorna inviável
19: senão se LB = UB E solução encontrada para P T então
20: retorna viável
21: fim se
22: fim se
23: se solução encontrada para P T então
24: T ′ := b(UB − LB) /2c
25: senão
26: T ′ := min {T ′ + PassoBusca, UB}
27: PassoBusca := PassoBusca ∗ 2
28: fim se
29: fim para
30: fim procedimento
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Algoritmo 11 Procedimento de integração das abordagens Construtiva e Destrutiva

1: procedimento VIABILIDADERCPSPMAX(P T ′ , P T )
2: PSAT := relaxação SAT de P T ′

3: LimiteTempo := 3, 5s . Limite de tempo de resolução antes de atualizar os intervalos
4: Repita
5: Status = ResolverSAT (PSAT )
6: se Status == satisfatível então
7: SRCPSP/Max = interpretação da solução de PSAT
8: se VerificarSolução

(
SRCPSP/Max

)
então

9: retorna viável
10: senão
11: Incluir em PSAT cláusulas de restrições de recursos violadas em SRCPSP/Max

12: fim se
13: senão se Status == insatisfatível então
14: retorna inviável
15: senão . Resolução abortada
16: se intervalos de P T não atualizados então
17: AtualizarIntervalosCargaTrabalho

(
P T
)

18: fim se
19: Para todo j ∈ V faça
20: Atualizar EST ′j e LF T ′

j com base nos valores das variáveis [sj ≤ t]
21: . São gerados QES e QLF com as atividades que tiveram atualizações
22: fim para
23: Propagar_ES(QES) em P T ′

24: Propagar_LF(QLF ) em P T ′

25: AtualizarIntervalosCargaTrabalho
(
P T ′
)

26: Para todo j ∈ V faça . Passar atualizações de intervalo para o SAT
27: se EST ′j foi atualizado então
28: incluir

(
¬
[
sj ≤

(
EST

′
j − 1

)])
29: fim se
30: se LF T ′

j foi atualizado então
31: incluir

([
sj ≤

(
LF T ′

j

)])
32: fim se
33: LimiteTempo :=∞
34: fim para
35: fim se
36: Enquanto Problema não resolvido E Limite de tempo não atingido
37: fim procedimento
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Algoritmo 12 Procedimento de atualização de intervalos de execução pela Carga de Trabalho
1: procedimento ATUALIZARINTERVALOSCARGATRABALHO(P )
2: se recursos-clique foram gerados em P então
3: Atualizar recursos-clique
4: senão
5: Criar recursos-clique
6: fim se
7: Repita
8: Repita
9: Para todo j ∈ V faça

10: Verificar_ES(j) em P
11: Verificar_LF(j) em P
12: fim para
13: Enquanto Houver novas atualizações de intervalos
14: Atualizar recursos-clique
15: Enquanto Houver novas atualizações de recursos clique
16: fim procedimento

4.6 CONFIGURAÇÕES DO MÉTODO PROPOSTO

Neste Subcapítulo, apresentamos as configurações do método proposto que foram

implementadas e testadas nesta Tese. As configurações permitem comparar o desempenho ao

se alterar os mecanismos desenvolvidos.

O método proposto possui três partes distintas nas quais se pretende testar diferentes

abordagens. Para facilitar o entendimento, as configurações serão referenciadas seguindo a

nomenclatura α/β/γ, conforme especificado a seguir:

• α: representa a formulação SAT para a versão viabilidade do RCPSP/Max considerada;

• β: representa os propagadores personalizados que serão considerados; e

• γ: representa a abordagem utilizada para atualização dos intervalos de execução das

atividades.

Para α, consideramos seis possíveis variações conforme as formulações apresentadas

em 4.2 e os modificadores apresentados em 4.3. As variações consideradas neste estudo são

apresentadas a seguir:

• SB: considera a Formulação SAT Básica;

• SOrS: considera a Formulação SAT com Conjuntos Ordenados;
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• SP: considera a Formulação Proposta neste estudo;

• SP-D: considera a Formulação Proposta em conjunto com o modificador Disjunção;

• SP-D-C1: considera a Formulação Proposta em conjunto com os modificadores Disjunção

e Continuidade1; e

• SP-D-C2: considera a Formulação Proposta em conjunto com os modificadores Disjunção

e Continuidade2.

Para todas as formulações consideradas, as variáveis [xjt] são consideradas variáveis

auxiliares, portanto não serão escolhidas como variáveis de branch. Sempre que disponíveis, as

variáveis [sj ≤ t] são variáveis de decisão, portanto todas podem ser escolhidas como variável

de branch. Para os casos que considerar a Formulação SAT Básica (SB), as variáveis [sj = t]

são de decisão.

No caso de β, consideramos quatro configurações conforme os propagadores

personalizados apresentados em 4.4, que serão referenciados conforme descrito a seguir:

• -: não considera nenhuma intervenção interna no resolvedor SAT;

• RC: considera o propagador personalizado Checagem de recursos;

• RCP: considera os propagadores personalizados Checagem de recursos e Propagação de

Recursos; e

• Opt: considera os propagadores personalizados Checagem de recursos, Propagação de

Recursos e Otimalidade.

Já para γ, são consideradas quatro possíveis abordagens para os procedimentos

baseados nas relaxações pela Carga de Trabalho para atualização dos intervalos de execução

das atividades, conforme apresentado no Capítulo 3, que serão referenciados conforme descrito

a seguir:

• -: não considera procedimentos de atualização dos intervalos de execução das atividades;

• WL: considera as relaxações pela Carga de Trabalho para atualização dos intervalos de

execução das atividades;
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• WL-CR: considera as relaxações pela Carga de Trabalho para atualização dos intervalos

de execução das atividades e são gerados recursos-clique ao realizar a primeira atualização

de intervalos, considerando o atual limite superior para o makespan ótimo;

• WL-CRU: considera as relaxações pela Carga de Trabalho para atualização dos intervalos

de execução das atividades; são gerados recursos-clique ao realizar a primeira atualização

de intervalos, considerando o atual limite superior para o makespan ótimo; atualiza os

recursos-clique sempre que o procedimento for realizado para atualização de intervalos em

um novo limite superior hipotético (T ′); e sempre que todos os intervalos forem testados

e não sejam realizadas atualizações.

Conforme descrito em 4.5, as três abordagens pela Carga de Trabalho para atualização

de intervalos são consideradas sempre que a resolução da relaxação SAT para determinado

limite superior hipotético (T ′) demorar mais de 3.5s. Nestes casos, busca-se identificar

atualizações dos intervalos de execução das atividades realizadas durante a resolução da

relaxação SAT verificando-se possíveis fixações nas variáveis [sj ≤ t]. Para as configurações

que utilizem o modificador Disjunção, busca-se identificar a adição de precedências diretas

entre atividades pela fixação de variáveis Bjk.

Observando-se o Algoritmo 11, nota-se que ao se considerar configurações com γ = -,

não será definido um limite para a primeira resolução da relaxação SAT (linha 2), portanto a

parte que realiza as atualizações de intervalo, entre as linhas 16 e 34 nunca será atingida. Para

as configurações com as demais opções para γ o limite de tempo será considerado e o

procedimento realizará os procedimentos de atualização de intervalos. Quanto for o caso, os

recursos-clique serão gerados em AtualizarIntervalosCargaTrabalho
(
P T
)

(linha 17) e

serão atualizados em AtualizarIntervalosCargaTrabalho
(
P T
)

(linha 17) e

AtualizarIntervalosCargaTrabalho
(
P T ′
)

(linha 25).

Pode-se observar que seria possível considerar noventa e seis configurações distintas do

método proposto nesta Tese. Entretanto, o tempo necessário a realização dos testes seria

excessivamente longo e o comparativo entre tantas configurações seria confuso. Por esse

motivo, optou-se por realizar quatro comparativos para evolução das configurações. O primeiro

comparativo, apresentado em 5.1, compara as formulações SAT sem modificadores. Em 5.2,

comparamos a aplicação de modificadores na melhor formulação SAT. Em seguida,

comparamos a aplicação de diferentes propagadores personalizados dentro do resolvedor SAT.

Por último, comparamos as diferentes abordagens para o procedimento de atualização dos
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intervalos de execução das atividades.

As melhores configurações do método aqui proposto também são comparados com

métodos alternativos, que serão apresentados em 5.5.1 e 5.5.2. Os resultados obtidos neste

estudo também são comparados com a Literatura, considerando instâncias de benchmark do

RCPSP/Max, do RCPSP e do Open Shop.

4.7 TRANSFORMAÇÃO DO Open Shop PARA O RCPSP/MAX

Nesta seção, apresentamos a forma como o Open Shop foi reduzido ao RCPSP/Max

para os experimentos desta Tese. Em todos os experimentos realizados com as instâncias de

benchmark do Open Shop foram consideradas configurações capazes de resolver qualquer

instância do RCPSP/Max, sem especializações para este problema.

Na transformação considerada, temos que cada tarefa e cada máquina do Open Shop será

um recurso com disponibilidade unitária no RCPSP/Max e cada operação do Open Shop será

uma atividade do RCPSP/Max que irá utilizar uma unidade dos recursos relativos a tarefa e a

máquina.

Formalmente, para cada j ∈ J e cada i ∈ M do Open Shop, teremos os recursos

correspondentes qj1, q
i
2 ∈ R no RCPSP/Max, portanto, o problema transformado terá

|R| = |J | + |M | recursos. Cada operação referente a tarefa j na máquina i do Open Shop tem

uma atividade l ∈ V no RCPSP/Max tal que pl = pij , rqj1l = rqi2l = 1 e rql = 0 para todo

q ∈ R\
{
qj1, q

i
2

}
. Como não há ordem de execução para as operações, então a rede de

precedências é transformada de forma que (0, l) , (l, N + 1) ∈ A para todo l ∈ V de forma que

d0,l = 0 e dl,N+1 = pl.

Pode-se observar, pela rede de precedências do RCPSP/Max após a transformação

apresentada acima, que o limite inferior trivial seria igual ao maior tempo de processamento

entre as operações, valor inferior (ou muito inferior) ao limite inferior trivial do Open Shop

sempre que o número de máquinas ou de tarefas for maior ou igual a 2. Para evitar isso,

incluímos na transformação a precedência (0, N + 1) com timelag associado

d0,N+1 = max
{

maxj∈J
[∑

i∈M pij
]
,maxi∈M

[∑
j∈J pij

]}
, que corresponde ao limite inferior

trivial para o makespan ótimo.



5 EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

Os procedimentos foram implementados na linguagem C++ e compilados com GCC

para Linux. Para resolução dos problemas de satisfabilidade, foi incorporado o resolvedor

MiniSat 2.2.0 (SORENSSON, 2010). Os problemas de programação inteira mista foram

resolvidos com o software Cplex 12.7 através da integração com o UFFLP 3.0. Já os problemas

de programação por restrições foram resolvidos com o CP Optimizer também disponível no

pacote do Cplex 12.7. Todos os testes foram realizados em computador com 12 GB de memória

RAM e Sistema Operacional Ubuntu 14.04.3 LTS.

Neste estudo, foram consideradas as instâncias de benchmark do problema RCPSP/Max

dos grupos UBO10, UBO20, UBO50, UBO100, UBO200, UBO500, J10, J20, J30, TestSetC

e TestSetD, com projetos de 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 10, 20, 30, 100 e 100 atividades,

respectivamente. No total, foram consideradas 2430 instâncias, que estão disponíveis em http:

//www.om-db.wi.tum.de/psplib/.

Como destacado anteriormente, os problemas Open Shop e RCPSP são casos particulares

do RCPSP/Max. Assim, com o objetivo de verificar o comportamento do método proposto

para estes casos, também foram consideradas instâncias de benchmark para estes problemas em

alguns experimentos.

Para o RCPSP, foram consideradas as instâncias dos grupos j30, j60, j90 e j120,

respectivamente com 30, 60, 90 e 120 atividades, que totalizam 2040 instâncias também

disponíveis em http://www.om-db.wi.tum.de/psplib/.

Para o Open Shop, foram considerada instâncias propostas em Taillard (1993), Brucker

et al. (1997) e Guéret & Prins (1999), que têm a mesma quantidade de máquinas e tarefas. Em

Taillard (1993) foram propostas 60 instâncias nos grupos Tai4, Tai5, Tai7, Tai10, Tai15 e Tai20,

respectivamente com 4, 5, 7, 10, 15 e 20 máquinas e tarefas. Brucker et al. (1997) apresentou

52 instâncias de 3 até 8 máquinas. Guéret & Prins (1999) desenvolveu 80 instâncias com 3 a 10

http://www.om-db.wi.tum.de/psplib/
http://www.om-db.wi.tum.de/psplib/
http://www.om-db.wi.tum.de/psplib/
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a tarefas.

Foram implementadas doze configurações para o método proposto, conforme descrito

em 4.6. Os resultados são comparados em 2 cenários: com limite de tempo de 600s, o mesmo

utilizado em Schutt et al. (2013), e 3600s.

Primeiro, buscamos avaliar o impacto dos diferentes mecanismos propostos neste

estudo buscando identificar as configurações com melhor desempenho. Comparamos as três

formulações pelo problema de satisfabilidade, consideramos as configurações SB/-/-, SOrS/-/- e

SP/-/-, no Subcapítulo 5.1. Em 5.2, avaliamos o impacto da inclusão de modificadores na

formulação SAT considerando as configurações SP/-/-, SP-D/-/-, SP-D-C1/-/- e SP-D-C2/-/-.

Avaliamos as consequências da utilização de propagadores personalizados em 5.3 considerando

as configurações SP/-/-, SP/RC/-, SP/RCP/- e SP/Opt/-. Para avaliar o impacto das diferentes

abordagens de atualização dos intervalos de execução são consideradas as configurações

SP/Opt/-, SP/Opt/WL, SP/Opt/WL-CR e SP/Opt/WL-CRU. Nestes comparativos, apenas as

instâncias de teste para o RCPSP/Max.

Em seguida, comparamos os resultados das melhores configurações do método aqui

proposto com outras abordagens de resolução, por MIP e por CP, que serão apresentadas

naquele Subcapítulo. Nestes comparativos, são consideradas as instâncias de teste para o

RCPSP/Max e para o RCPSP.

Por fim, comparamos os resultados das melhores configurações do método aqui

proposto com os resultados disponíveis na Literatura para o RCPSP/Max, RCPSP e Open Shop,

respectivamente nas seções 5.6, 5.7 e 5.8. Nos comparativos para os problemas RCPSP/Max e

RCPSP são consideradas as configurações SP/Opt/- e SP/Opt/WL-CR. Nos comparativos para o

Open Shop são consideradas as configurações SP-D-C2/-/- e SP-D/Opt/-.

O pré-processamento proposto neste estudo foi capaz de provar inviabilidade para 360

das 362 instâncias do RCPSP/Max conhecidamente inviáveis. Apenas SB/-/- não foi capaz de

provar a inviabilidade para uma das instâncias conhecidamente inviáveis deste problema. Não

foi comprovada inviabilidade para instâncias adicionais do RCPSP/Max.

5.1 COMPARATIVO DAS FORMULAÇÕES SAT

Neste Subcapítulo, vamos comparar os resultados obtidos com diferentes formulações

da versão viabilidade do RCPSP/Max pelo problema de satisfabilidade. Neste sentido, serão

consideradas as configurações SB/-/-, SOrS/-/- e SP/-/-. Para todas as formulações, é utilizado

o pré-processamento e os intervalos de execução das atividades são inicializados apenas pelas
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relações de precedência.

A Tabela 5.1 apresenta o resultado comparativo de instâncias resolvidas em cada grupo

de instâncias por cada configuração em dois cenários: após 600s e após 3.600s. A primeira

coluna identifica o grupo de instâncias e a segunda a quantidade de instâncias consideradas

naquele grupo. Para cada configuração em comparação, é apresentada a quantidade de instâncias

resolvidas. Considera-se que uma instância foi resolvida se foi comprovada sua inviabilidade ou

se foi encontrada solução e comprovada sua otimalidade. Os valores em negrito representam a

maior quantidade de instâncias resolvidas para cada grupo e no total em cada cenário.

Tabela 5.1: Comparativo das Formulações SAT

Em ambos os cenários, considerando as quantidades de instâncias temos que o resultado

de SP/-/- é melhor que o de SOrS/-/- que, por sua vez, é melhor que o de SB/-/-. A configuração

SP/-/- tem as maiores quantidades de instâncias resolvidas em todos os grupos, enquanto as

demais configurações têm essa mesma quantidade apenas para os grupos com menor número

de atividades por instância, ou seja, UBO10, UBO20, J10 e J20, este último grupo apenas para

SOrS/-/- no cenário de 3.600s.

No cenário de 600s, mesmo a melhor configuração deste comparativo não foi capaz de

resolver algumas instâncias a partir de 30 atividades (N = 30). Com 3.000s adicionais, SP/-/-

resolveu apenas mais 11 instâncias, sendo 5 no grupo TestSetC, 2 nos grupos J30 e TestSetD e 1

nos grupos UBO100 e UBO500.

Comparando individualmente as instâncias, nenhuma das não resolvidas por SP/-/- foi

resolvida por SOrS/-/- ou SB/-/- e nenhuma das não resolvidas por SOrS/-/- foi resolvida por

SB/-/-.
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Quanto às instâncias inviáveis, SP/-/- e SOrS/-/- provaram inviabilidade para as mesmas

2 instâncias, além das 360 provadas no pré-processamento. Já SB/-/- não foi capaz de provar a

inviabilidade apenas para a instância TestSetD-244. Com exceção desta instância, SP/-/-

comprovou a inviabilidade de todas as demais em menos de 0,38s e SOrS/-/- em menos de

1,51s. No caso de TestSetD-244, SP/-/- precisou de 21,87s e SOrS/-/- precisou de 70,79s para

provar sua inviabilidade.

Para permitir comparar o tempo de resolução das instâncias considerando as diferentes

formulações SAT, elaboramos gráficos do número de instâncias resolvidas pelo tempo de

processamento. Na parte esquerda do gráficos, o eixo x apresenta o tempo de processamento e

o eixo y a quantidade de instâncias do grupo que foram resolvidas com tempo de

processamento menor ou igual aquele valor. Dessa forma, quanto mais acima a curva estiver,

melhor o desempenho da configuração em teste. Já na parte direita, apresentamos a mesma

informação, porém o eixo x é normalizado dividindo-se seu valor pelo menor tempo de

processamento para obter cada quantidade de instâncias resolvidas. As escalas dos gráficos

foram ajustadas de acordo com a situação de cada grupo para permitir melhor visualização

comparativa, mas em todos os casos o eixo x do gráfico à esquerda é apresentado em escala

logarítmica.

O gráfico da Figura 5.1 apresenta o comparativo para o grupo UBO100, uma vez que

os demais gráficos apresentam comportamento semelhante. Os gráficos deste comparativo para

todos os grupos de instâncias de teste do RCPSP/Max podem ser encontrados no Apêndice desta

Tese (em A.1).
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Figura 5.1: Comparativo de Formulações SAT - Gráfico para o Grupo UBO100
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De maneira geral, a curva de SP/-/- está a maior parte do tempo acima das demais e

a curva de SB/-/- está abaixo das demais. Entretanto, para os grupos UBO10 e UBO500, o

comportamento é um pouco distinto. No caso de UBO10, a curva de SB/-/- se inicia acima das

demais, mas em poucos instantes SP/-/- e SOrS/-/- a sobrepõem.

No gráfico comparativo para o grupo UBO500 para UBO500, a curva de SB/-/- fica muito

abaixo das demais. Já as curvas de SP/-/- e SOrS/-/- ficam sempre próximas, ora SP/-/- está

acima, ora SOrS/-/- está acima. Ao final, SP/-/- resolve mais instâncias em menos tempo que as

demais configurações.

Nos casos dos grupos J10, UBO10 e UBO20, todas as instancias são resolvidas por

todas as formulações em poucos instantes, respectivamente, 0,5s, 0,091s e 6,67s. Nestes casos,

destaca-se SP/-/- que resolve todas as instâncias em 0,035s, 0,012s e 0,11s, respectivamente.

Para os grupos de instâncias UBO50, UBO100 e UBO200, SP/-/- está sempre acima das

demais configurações e resolve maior quantidade de instâncias. Nos menores tempos de

processamento, as curvas de SOrS/-/- e SB/-/- ficam próximas, mas à medida que o tempo

aumenta SOrS/-/- se separa de SB/-/- e se aproxima de SP/-/-, ao final, SB/-/- resolve menor

quantidade de instâncias que as demais configurações.

Comparando os tempos de processamento das instâncias considerando apenas as

instâncias resolvidas, em 1329 instâncias SP/-/- teve tempo de processamento igual ao menor

tempo entre as três configurações, em 402 instâncias SOrS/-/- teve este tempo e em 169

instâncias SB/-/- teve este tempo.

Os resultados apresentados neste Subcapítulo indicam que SP/-/- tem melhor

desempenho que as demais configurações, tanto ao se considerar a quantidade de instâncias

resolvidas, quanto ao se considerar a relação entre a quantidade de instâncias resolvidas e o

tempo de resolução. Observa-se, ainda, que esta configuração obteve menor tempo de

processamento para mais da metade das instâncias de teste. Dessa forma, para os demais

experimentos apenas SP/-/- será considerada.

5.2 COMPARATIVOS DOS MODIFICADORES SAT

Neste Subcapítulo, apresentamos os resultados obtidos ao se considerar diferentes

modificadores para a formulação do RCPSP/Max pelo problema de satisfabilidade. Para isso,

será utilizada a Formulação Proposta na seção 4.2 deste estudo, considerando-a sem

modificadores (SP/-/-) e com os modificadores Disjunção (SP-D/-/-); Disjunção e

Continuidade 1 (SP-D-C1/-/-); e Disjunção e Continuidade 2 (SP-D-C2/-/-).



87

Acredita-se que o modificador Disjunção tenham impacto positivo sobre a resolução do

SAT em situações que em haja muitas atividades que podem ser executadas em um mesmo

intervalo de tempo, sem que haja fortes relações de precedência entre elas. Um caso extremo

para esta situação seria o Open Shop. Para as duas versões do modificador de Continuidade,

espera-se melhor desempenho em situações nas quais as atividades ocupem integralmente os

recursos. Os problemas clássicos de escalonamento produtivo apresentam casos extremos para

estas situações. Assim, para se testar estas hipóteses, também serão consideradas as instâncias

dos grupos Tai4, Tai5, Tai7, Tai10, Tai15 e Tai20 neste experimento. Ao se reduzir este problema

ao RCPSP/Max, cada tarefa e cada máquina será um recurso com disponibilidade unitária e a

execução de cada tarefa em cada máquina será uma atividade que utilizará uma unidade dos

respectivos recursos. A transformação do Open Shop é detalhada em 4.7.

A Tabela 5.2 apresenta o resultado comparativo de instâncias resolvidas pelas

configurações consideradas em cada grupo de instâncias de teste para o RCPSP/Max em dois

cenários: após 600s e após 3.600s. A primeira coluna identifica o grupo de instâncias e a

segunda a quantidade de instâncias consideradas naquele grupo. Para cada configuração, é

apresentada a quantidade de instâncias resolvidas. Os valores em negrito representam a maior

quantidade de instâncias resolvidas para cada grupo e no total em cada cenário.

Tabela 5.2: Comparativo dos Modificadores da Formulação SAT

Em ambos os cenários, considerando as quantidades de instâncias temos que o resultado

de SP/-/- é melhor que das demais configurações, tendo a maior quantidade de instâncias

resolvidas para todos os grupos, e SP-D-C2/-/- tem desempenho superior ao das outras duas

configurações.

No cenário de 600s, nenhuma configuração foi capaz de resolver a mesma quantidade de



88

instâncias que SP/-/- para os grupos TestSetC e UBO100. SP-D-C1/-/- resolveu menos instâncias

que as demais configurações no geral e para os grupos TestSetC, UBO50, UBO100 e UBO500.

Para o grupo UBO200 e para os que têm instâncias menores, ou seja, J10, J20, UBO10 e UBO20,

todas as configurações resolvem a mesma quantidade de instâncias.

Com 3.000s adicionais, SP/-/- resolveu 11 instâncias a mais, restando 47 não resolvidas.

SP-D/-/- e SP-D-C2/-/- resolveram 1 instância a menos no grupo J30. Já SP-D-C1/-/-, também

não resolveu outras 2 instâncias no grupo TestSetC e outra no grupo UBO500.

Comparando individualmente as instâncias, nenhuma das não resolvidas por SP/-/- foi

resolvida pelas demais configurações. SP-D/-/- e SP-D-C2/-/- não resolveram as mesmas

instâncias após 3600s. SP-D-C1/-/- não resolveu nenhuma instância não resolvida por SP-D/-/-

e SP-D-C2/-/-.

Quanto às instâncias inviáveis, todas as configurações comprovaram inviabilidade para

todas as instâncias conhecidamente inviáveis. No caso da instância TestSetD-244, SP/-/-

precisou de 21,87s para comprovar sua inviabilidade, SP-D/-/- precisou de 11,42s, SP-D-C1/-/-

de 14,48s e SP-D-C2/-/- de 12,36s. Para todas as demais instâncias conhecidamente inviáveis,

todas as configurações precisaram de menos de 0,45s.

A Tabela 5.3, apresenta o resultado comparativo de instâncias resolvidas em cada grupo

de instâncias do Open Shop elaboradas em Taillard (1993) em dois cenários: após 600s e após

3.600s de execução das configurações consideradas. Esta tabela segue o mesmo padrão da 5.2.

Tabela 5.3: Comparativo dos Modificadores da Formulação SAT para instâncias do Open Shop

No caso das instâncias do Open Shop, apenas SP-D/-/- resolve todas as instâncias

consideradas já no limite de tempo de 600s. Neste cenário, todas as configurações são capazes

de resolver todas instâncias com até 10 tarefas; SP/-/- resolve 5 instâncias de Tai15;

SP-D-C1/-/- e SP-D-C2/-/- resolvem apenas 1 instância com 15 tarefas; e apenas SP-D/-/-

resolve instâncias do grupo Tai20.
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Considerando o cenário com limite de 3600s, SP/-/- também resolve todas as instâncias

de Tai15 e 1 de Tai20. SP-D-C1/-/- e SP-D-C2/-/- resolvem instâncias adicionais de Tai15, mas

permanecem sem resolver instâncias com 20 tarefas.

Para permitir comparar o tempo de resolução das instâncias RCPSP/Max considerando

os diferentes modificadores da formulação SAT, elaboramos gráficos do número de instâncias

resolvidas pelo tempo de processamento, seguindo o mesmo padrão citado em 5.1. O gráfico da

Figura 5.2 apresenta o comparativo para o grupo UBO100. Os gráficos deste comparativo para

todos os grupos de instâncias de teste do RCPSP/Max consideradas podem ser encontrados no

Apêndice desta Tese (em A.2).
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Figura 5.2: Comparativo de Modificadores de formulações SAT - Gráfico para o Grupo UBO100

Pelo que se pode observar nos gráficos, de maneira geral, não há diferenciação

considerável nas curvas das configurações em comparação. As configurações SP/-/-, SP-D/-/- e

SP-D-C2/-/- se alternam no melhor desempenho nos grupos. Já a curva de SP-D-C1/-/- em

geral permanece mais claramente abaixo das demais. Com exceção do grupo UBO500, as

últimas instâncias resolvidas por cada configuração têm tempos de processamento semelhantes.

Para o caso dos grupos J10, UBO10 e UBO20, todas as configurações resolvem todas

as instâncias em poucos instantes, respectivamente com tempos de processamento até 0,052s,

0,012s e 0,111s.

Comparando os tempos de processamento individuais das instâncias RCPSP/Max, em

1298 instâncias SP/-/- foi capaz de resolver em tempo inferior ou igual ao das demais

configurações, sendo que mais da meta das instâncias dos grupos UBO50, UBO100 e UBO200,
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além de mais de 200 instâncias dos grupos TestSetC e TestSetD estão nesta situação. SP-D/-/-

obteve este tempo de resolução em 1242 instâncias, SP-D-C1/-/- em 568 e SP-D-C2/-/- em 762

instâncias.

Para comparar o tempo de resolução das instâncias de teste do Open Shop, elaboramos

gráficos do número de instâncias resolvidas pelo tempo de processamento, seguindo o mesmo

padrão dos gráficos anteriores. O gráfico da Figura 5.3 apresenta o comparativo para o grupo

Tai10. Na seção A.2 do Apêndice desta Tese, podem ser encontrados todos os gráficos deste

comparativo.
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Figura 5.3: Comparativo de Modificadores SAT - Open Shop Grupo Tai10

Para as instâncias do Open Shop dos grupos Tai4, Tai5 e Tai7, o desempeno de SP-D/-/-,

SP-D-C1/-/- e SP-D-C2/-/- é semelhante e SP/-/- tem desempenho consideravelmente inferior.

A partir do grupo Tai10, SP-D/-/- passa a ter desempenho superior ao das demais configurações.

Para os grupos Tai15 e Tai20, as demais configurações resolvem instâncias muito após SP-D/-/-

resolver todas as instâncias destes grupos. Considerando todas as instâncias desenvolvidas em

Taillard (1993), pode-se perceber que na parte inicial SP-D/-/-, SP-D-C1/-/- e SP-D-C2/-/- têm

desempenho semelhante, que SP-D-C2/-/- tem desempenho superior em uma parte, mas apenas

SP-D/-/- mantém o desempenho com o passar do tempo. A perda de desempenho de SP-D-C1/-/-

e SP-D-C2/-/- faz com que a curva de SP/-/- passe a das outras duas configurações.

Considerando-se os tempos de individuais de resolução, para 42 instâncias SP-D/-/- tem

o menor tempo de processamento. Para as demais 18 instâncias, sendo 5 de Tai4, 5 de Tai5 e 8

de Tai7, SP-D-C1/-/- tem menor tempo para 14 instâncias e SP-D-C2/-/- para 4.
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A inclusão das variáveis Bjk e das respectivas cláusulas de disjunção, embora implique

no aumento da relaxação SAT, permite melhor desempenho, conforme esperado. Os resultados

para o Open Shop indicaram uma situação em que esta inclusão é vantajosa. Durante o

desenvolvimento desta Tese, buscou-se identificar e generalizar estas situações para o

RCPSP/Max, mas não foi obtido êxito.

O pior desempenho de SP-D-C1/-/- nas instâncias do RCPSP/Max pode ocorrer em

função deste modificador exigir uma quantidade maior de variáveis e cláusulas, em função da

reinclusão de variáveis [sj = t]. Já o modificador SP-D-C2/-/-, que tem o mesmo objetivo e não

necessita de inclusão de variáveis adicionais, apresentou desempenho superior à SP-D-C1/-/- e,

em alguns pontos, obteve o melhor desempenho.

Os resultados apresentados neste Subcapítulo indicam que SP/-/- apresenta desempenho

melhor para instâncias do RCPSP/Max e SP-D/-/- apresenta desempenho superior para

instâncias do Open Shop. A partir destes resultados, acredita-se que o modificador Disjunção

apresenta vantagens para problemas de escalonamento produtivo (problemas do tipo shop).

Dessa forma, este modificador não serão considerados para os demais testes com problemas de

escalonamento de projetos (RCPSP e RCPSP/Max), apenas nos testes com instâncias do Open

Shop.

5.3 COMPARATIVOS DOS PROPAGADORES SAT PERSONALIZADOS

Neste Subcapítulo, apresentamos os resultados obtidos ao se considerar diferentes

propagadores personalizados que incluem cláusulas dentro do resolvedor SAT, de forma

semelhante a inclusão de planos de cortes em MIPs. Para isso, será utilizada a Formulação

Proposta na seção 4.2 deste estudo, considerando a resolução do SAT sem procedimentos

personalizados (SP/-/-), com a inclusão do propagador Checagem de Recursos (SP/RC/-), com

a inclusão adicional do propagador Propagação de Recursos (SP/RCP/-) e com a inclusão

adicional do propagador Otimalidade (SP/Opt/-).

A Tabela 5.4 apresenta o resultado comparativo de instâncias resolvidas pelas

configurações consideradas em cada grupo de instâncias de teste em dois cenários: após 600s e

após 3.600s. A primeira coluna identifica o grupo de instâncias e a segunda a quantidade de

instâncias consideradas naquele grupo. Para cada configuração, é apresentada a quantidade de

instâncias resolvidas. Os valores em negrito representam a maior quantidade de instâncias

resolvidas para cada grupo e no total em cada cenário.

No cenário após 600s, SP/-/- tem melhor desempenho que as demais configurações.
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Tabela 5.4: Comparativo dos propagadores personalizados na resolução do SAT

SP/Opt/- resolveu 2 instâncias a menos que SP/-/-, sendo 1 em TestSetC e outra em UBO500.

As demais apresentaram resultados piores para os grupos TesteSetC, TestSetD, UBO100,

UBO200 e UBO500, este último apenas para SP/RCP/-, que teve o pior desempenho.

Com 3000s adicionais, todas as configurações resolvem a mesma quantidade de

instâncias.

Para permitir comparar o tempo de resolução considerando os diferentes procedimentos

personalizados, elaboramos gráficos do número de instâncias resolvidas pelo tempo de

processamento, seguindo o mesmo padrão citado em 5.1 e 5.2. Os gráficos das Figuras 5.4 e

5.5 apresentam os comparativos para os grupos UBO100 e UBO500. Os gráficos deste

comparativo para todos os grupos de instâncias de teste consideradas podem ser encontrados no

Apêndice desta Tese (em A.3).
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Figura 5.4: Comparativo de Propagadores SAT - Gráfico para o Grupo UBO100
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Figura 5.5: Comparativo de Propagadores SAT - Gráfico para o Grupo UBO500

De forma geral, não há diferenciação considerável entre as curvas das configurações

testadas. SP/Opt/- apresenta desempenho um pouco superior ao das demais configurações, sendo

que este comportamento pode ser melhor observado no grupo UBO500.

Comparando os tempos de processamento individuais das instâncias, em 1208

instâncias SP/Opt/- foi capaz de resolver em tempo inferior ou igual ao das demais

configurações, sendo que mais da metade das instâncias dos grupos UBO100 e UBO500, além

de mais de 200 instâncias do grupo TestSetC estão nesta situação. SP/-/- obteve este tempo de

resolução em 1122 instâncias, SP/RC/- em 808 e SP/RCP/- em 767.
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Para as 3 instâncias resolvidas por SP/-/- em até 600s e não resolvidas por SP/Opt/- até

o mesmo limite de tempo, SP/-/- precisou de mais de 560s. Já SP/Opt/- precisou de 618,92s,

631,64s e 1376,03s.

Para as instâncias inviáveis, SP/-/- precisou de até 22,51s para prova de inviabilidade.

SP/RC/- precisou de 36,46s, SP/RCP/- precisou de 37,61s e SP/Opt/- de 47,29s.

Os resultados apresentados neste Subcapítulo indicam que a utilização do procedimento

personalizado que transforma o SAT em um problema de otimização do makespan é vantajoso

na maior parte dos casos. Acredita-se que este comportamento ocorra em função do máximo

aproveitamento da resolução das relaxações SAT anteriores em que foram encontradas soluções

viáveis. Assim, para os próximos comparativos com instâncias de escalonamento de projetos,

vamos considerar apenas a configuração SP/Opt/-.

5.4 COMPARATIVOS DOS PROCEDIMENTOS DE ATUALIZAÇÃO DOS INTERVALOS DE

EXECUÇÃO

Neste Subcapítulo, apresentamos os resultados obtidos ao se considerar diferentes

abordagens para a utilização das relaxações pela Carga de Trabalho para atualização dos

intervalos de execução das atividades. Para isso, serão comparadas a configuração que não

utiliza estes procedimentos (SP/Opt/-), a que considera as relaxações pela carga de trabalho

(SP/Opt/WL), a que considera adicionalmente a inclusão de recursos-clique (SP/Opt/WL-CR) e

a que considera adicionalmente a atualização dos recursos-clique (SP/Opt/WL-CRU).

A Tabela 5.5 apresenta os resultados comparativos de instâncias resolvidas pelas

configurações consideradas em cada grupo de instâncias de benchmark do RCPSP/Max em

dois cenários: após 600s e após 3600s. A primeira coluna identifica o grupo de instâncias e a

segunda a quantidade de instâncias consideradas naquele grupo. Para cada configuração, é

apresentada a quantidade de instâncias resolvidas. Os valores em negrito representam a maior

quantidade de instâncias resolvidas para cada grupo e no total em cada cenário.

Pode-se observar que SP/Opt/WL-CR apresenta melhor resultado em ambos os cenários,

embora não tenha o melhor desempenho para todos os grupos no cenário com menor limite de

tempo de processamento.

No cenário de 600s, SP/Opt/WL-CR resolve 1 instância a mais que SP/Opt/WL e

SP/Opt/WL-CRU e 3 a mais do que SP/Opt/-. Entretanto, no caso dos grupos TestSetC,

TestSetD, UBO200 e UBO500, SP/Opt/WL-CR não obteve o melhor desempenho.

SP/Opt/WL-CRU resolveu mais instâncias para os dois primeiros grupos citados e SP/Opt/WL
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Tabela 5.5: Comparativo dos propagadores personalizados na resolução do SAT

não resolveu instâncias adicionais apenas para o TestSetC no qual resolveu a mesma

quantidade.

No cenário com limite de tempo de processamento de 3600s, SP/Opt/WL-CR resolveu 3

instâncias a mais do que SP/Opt/WL-CRU e 4 a mais do que SP/Opt/WL e SP/Opt/WL-CRU.

Nenhuma instância não resolvida por SP/Opt/WL-CR foi resolvida por uma das demais

configurações.

Para permitir comparar o tempo de resolução considerando as diferentes abordagens da

relaxação pela carga de trabalho para atualização dos intervalos de execução das atividades,

elaboramos gráficos do número de instâncias resolvidas pelo tempo de processamento, seguindo

o mesmo padrão citado nos Subcapítulos em 5.1, 5.2 e 5.3. Os gráficos das Figuras 5.6 e 5.7

apresentam os comparativos para os grupos UBO200 e UBO500. Os gráficos deste comparativo

para todos os grupos de instâncias de teste consideradas podem ser encontrados no Apêndice

desta Tese (em A.4).
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Figura 5.6: Comparativo de procedimentos pela Carga de Trabalho - Gráfico para o Grupo
UBO200
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Figura 5.7: Comparativo de procedimentos pela Carga de Trabalho - Gráfico para o Grupo
UBO500

De forma geral, não há diferença expressiva de desempenho entre os métodos na maior

parte dos gráficos e tempos de processamento. Na parte inicial (tempos de processamento

inferiores) as configurações mais simples (SP/Opt/- e SP/Opt/WL) apresentam melhor

desempenho e a curva de SP/Opt/WL-CRU está abaixo das demais. A medida que o tempo de

processamento aumenta, as curvas das configurações se aproximam. Para os grupos com mais

de 30 atividades (N ≥ 30), SP/Opt/WL-CR apresenta melhor resultado, resolvendo a
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quantidade máxima de instâncias em menos tempo que as demais, além de 1 instância adicional

no o grupo UBO200.

Todas as instâncias dos grupos J10, J20, UBO10 e UBO20 são resolvidas por todos os

métodos em poucos segundos.

Para o grupo J30, SP/Opt/WL inicia com melhor desempenho. Na parte central do

gráfico, as diferentes configurações apresentam desempenho bastante semelhante, inclusive

resolvendo instâncias com pouca diferença no tempo de processamento. Na parte final do

gráfico, podemos observar que SP/Opt/WL-CR e SP/Opt/WL-CRU têm melhor desempenho.

Para os grupos TestSetC e TestSetD, SP/Opt/WL-CR apresenta desempenho um pouco

inferior às demais configurações, porém ao final resolve a quantidade máxima de instâncias

antes das demais.

No caso do grupo UBO50, SP/Opt/WL-CRU apresenta desempenho claramente inferior

ao das demais configurações que têm desempenhos semelhantes.

Em relação ao grupo UBO100, não é possível observar diferenciação clara entre as curvas

das configurações em comparação. Observa-se que SP/Opt/WL-CR é a primeira a resolver a

quantidade máxima de instâncias, seguida por SP/Opt/WL-CRU.

Para o grupo UBO200, embora SP/Opt/WL-CR resolva 1 instância a mais, não se pode

observar diferenciação considerável entre as curvas de SP/Opt/WL e SP/Opt/WL-CR, que têm

desempenho superior ao das demais configurações.

No caso do grupo UBO500, pode-se observar padrão de curvas diferentes em relação aos

demais gráficos, inclusive dos gráficos apresentados nas seções 5.1, 5.2 e 5.3. Na parte inicial do

gráfico, SP/Opt/WL e SP/Opt/WL-CR apresentam desempenho pouco superior. A partir de certo

ponto, antes de 10s, as configurações que utilizam os procedimentos de atualização de intervalos

passam a demorar mais tempo para resolver instâncias adicionais, mas SP/Opt/- segue a mesma

tendência de antes. Alguns instantes depois, SP/Opt/WL volta a resolver instâncias adicionais e

é a primeira configuração a resolver a quantidade máxima de instâncias, seguida por SP/Opt/- e,

depois de certo tempo, SP/Opt/WL-CR.

Comparando os tempos de processamento individuais das instâncias do RCPSP/Max,

em 1059 instâncias SP/Opt/WL e SP/Opt/WL-CR resolveram em tempo inferior ou igual ao das

demais configurações. No caso de SP/Opt/WL, mais da metade das instâncias do grupo UBO200

está nesta situação. Já para SP/Opt/WL-CR, mais de metade das instâncias dos grupos UBO50 e

UBO100, além de mais de 200 instâncias do grupo TestSetC estão nesta situação. SP/Opt/WL-

CRU obteve o menor tempo processamento para 911 instâncias e SP/Opt/- para 872 instâncias.
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Os resultados indicam que os procedimentos de atualização de intervalos contribuem

com a resolução de instâncias mais complexas, inclusive contribuindo com a resolução mais

rápida para instâncias menores. Entretanto, o tempo adicional para utilização dos

procedimentos de atualização de intervalos pelas relaxações de carga de trabalho,

principalmente pela atualização dos recursos-clique, cresce rapidamente com o tamanho da

instância, o que explica o formato do gráfico para o grupo UBO500. Mesmo assim, a maior

parte das instâncias foi resolvida em tempo inferior para os grupos que utilizaram os

procedimentos de atualização dos intervalos de execução.

5.5 COMPARATIVOS COM OUTROS MÉTODOS DE RESOLUÇÃO

Neste Subcapítulo, apresentamos os resultados obtidos pela abordagem proposta nesta

Tese para utilização do problema de satisfabilidade e de duas abordagens alternativas: por

Programação Inteira Mista (MIP, do inglês Mixed Integer Programming) e por Programação

por Restrições (CP, do inglês Constraint Programming).

Para representar a abordagem SAT, consideramos as configurações SP/-/-, que é a mais

simples das abordagens, e SP/Opt/WL-CR, que resolveu a maior quantidade de instâncias e

obteve melhor desempenho comparativo. As formulações para as abordagens MIP e CP serão

apresentadas nos Subcapítulos a seguir:

5.5.1 PROBLEMA DE PROGRAMAÇÃO INTEIRA MISTA

Nesta seção, apresentamos a abordagem alternativa por Programação Inteira Mista (MIP,

do inglês Mixed Integer Programming) desenvolvida nesta Tese.

A modelagem considerada neste estudo é uma generalização para o RCPSP/Max de uma

das três formulações do RCPSP apresentada em Lemos (2012). Naquele trabalho, também foi

testada a inclusão de dois tipos de planos de cortes durante a resolução do problema. Neste

trabalho, optamos por considerar apenas a formulação matemática básica, por não se tratar do

principal método desenvolvido. Entretanto, realizamos experimentos com as instâncias de teste

do RCPSP com a utilização destes cortes.

Para esta formulação, consideramos o conjunto de variáveis binárias ztj , tal que a variável

será igual a 1 se a atividade j iniciar seu processamento no tempo t ou depois e 0 caso contrário.

A formulação por Programação Inteira Mista para o RCPSP/Max é apresentada a seguir:
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minESN+1 ∗ zESN+1

N+1 +

LFN+1∑
t=(ESN+1)+1

ztN+1 (5.1)

s.a.
∑
j∈V

(
rij ∗ z

(t−pj+1)
j − rij ∗ z(t+1)

j

)
≤ Ri ∀i ∈ R, 1 ≤ t ≤ T (5.2)

z
(t−1)
j − ztj ≥ 0 ∀j ∈ V, ∀t ∈ [ESj, LSj] (5.3)

ztj − z
(t+djk)
k ≤ 0 ∀ (j, k) ∈ A,∀t ∈ [ESj, LSj] (5.4)

z
ESj

j = 1 ∀j ∈ V (5.5)

Nesta formulação, a equação (5.1) define o objetivo de minimizar o makespan. O

conjunto de restrições definidas pela inequação (5.2) garante que as restrições de recursos

sejam respeitadas. As restrições definidas por (5.3) garantem a interpretação das variáveis ztj .

As relações de precedência entre as atividades são definida pelas restrições (5.4). O conjunto de

restrições definidas pelas equações (5.5) garantem que todas as atividades sejam executadas.

Na implementação desta abordagem, também consideramos o pré-processamento

desenvolvido nesta Tese e apresentado em 4.1 e os procedimentos de atualização dos intervalos

de execução das atividades, conforme descrito em 4.6 para WL. Estes procedimentos serão

sempre executados antes da geração do MIP. Acredita-se que estes procedimentos também

possam contribuir para a resolução do MIP uma vez que melhoram o limite inferior para

makespan ótimo e reduzem a quantidade de variáveis e restrições.

Ao se gerar as restrições definidas em (5.2), substitui-se Ri por R′it, a maior utilização

possível do recurso i no tempo t. Neste trabalho, este valor é calculado pela resolução do

problema conhecido como Problema da Mochila, utilizando procedimento desenvolvido em

Pisinger (1997), onde os itens são as atividades que podem estar em execução no tempo t e Ri é

a capacidade da mochila.

Para os experimentos com a utilização de cortes com as instâncias do RCPSP, foram

considerados os planos de corte, das equações (5.6), (5.7), (5.8) e (5.9).

zt+1
j − zt′+1

k − zt′+1
l ≥ −1

∀j ∈ V, ∀ (k, l) ∈ V Prec2
j

t ∈ [(ESj + 1) , (LSj − 1)]

t′ = t− pk − pl

(5.6)
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zt+1
j − zt′+1

k − zt′+1
l − zt+1

a ≥ −2

∀j ∈ V, ∀ (k, l, a) ∈ V Prec3
j

t ∈ [(ESj + 1) , (LSj − 1)] ,

t′ = t−
∑

min2 (pk, pl, pa)

(5.7)

zt
′

j − ztk − ztl ≤ 0

∀j ∈ V, ∀ (k, l) ∈ V Suss2
j | pk ≤ pl

t ∈ [EFk, (LSl − 1)]

t′ = t− pk − pj + 1

(5.8)

zt
′

j − ztk − ztl − zta ≤ 0

∀j ∈ V, ∀ (k, l, a) ∈ V Suss3
j | pk ≤ pl ≤ pa

t ∈ [EFk, (LSl − 1)]

t′ = t− pk − pj + 1

(5.9)

Onde V Prec2
j e V Suss2

j são, respectivamente, os conjuntos de pares de atividades

predecessoras e sucessoras de j que não podem ser executados em paralelo. Já V Prec3
j e V Suss3

j

são, respectivamente, os conjuntos dos trios de atividades predecessoras e sucessoras de j que

não podem ser executadas todas em paralelo, mas podem ser executadas duas a duas. A

expressão
∑

min2 (pk, pl, pa) representa o menor valor possível para o somatório de pk, pl e pa

duas a duas.

5.5.2 PROGRAMAÇÃO POR RESTRIÇÕES

Nesta seção, apresentamos a abordagem comparativa por Programação por Restrições

(CP, do inglês Constraint Programming) desenvolvida nesta Tese.

A modelagem considerada neste estudo é uma generalização para o RCPSP/Max da

modelagem apresentada em CPO (2017) para o RCPSP. Esta modelagem está disponível nos

exemplos do pacote do CPOptimizer do software de otimização CPlex.

Para esta formulação, consideramos o conjunto de variáveis de intervalo Yj , que

representam a execução das atividades j ∈ V de forma que a sua duração será igual a pj , o

início do intervalo Yj representa o tempo de início da atividade j no escalonamento (sj) e o fim

do intervalo representa o tempo de término da atividade j no escalonamento (Cj). Também é

considerada a expressão ui que representa a utilização do recurso i durante todo o horizonte de

tempo do projeto.

A formulação por CP para o RCPSP/Max é apresentada a seguir:

minFim (YN+1) (5.10)
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ui =
∑
j∈V

Pulso (Yj, rij) ∀i ∈ R (5.11)

Max (ui) ≤ Ri ∀i ∈ R (5.12)

Precincio−incio (Yj, Yk, djk) ∀ (j, k) ∈ A (5.13)

Incio (Yj) ≥ ESj ∀j ∈ V (5.14)

Fim (Yj) ≤ LFj ∀j ∈ V (5.15)

Onde Incio (Yj) (ou Fim (Yj)) representa o momento em que o intervalo Yj , e portanto

a atividade j, se inicia (ou termina). A expressão Pulso (Yj, rij) define um pulso de rij entre

Incio (Yj) e Fim (Yj), conforme pode ser observado na Figura 5.8. Max (ui) representa o valor

máximo da expressão ui. Já Precincio−incio (Yj, Yk, djk) inclui a relação de precedência entre as

atividades j e k de forma que Incio (Yk) ≥ Incio (Yj) + djk.

Figura 5.8: Exemplo do propagador Pulso

Na Figura 5.8(a), apresenta-se a situação em que nenhum pulso foi adicionado, ou

nenhuma atividade está escalonada. Nesta situação, adiciona-se o pulso de Int1 e passamos a

ter a situação de 5.8(b). Em seguida, adiciona-se outro pulso referente à Int2 e por fim o pulso

de Int3. Nesta última situação, o valor máximo da expressão ultrapassa o valor máximo

permitido e apresentado pela linha vermelha, portanto não deve ser permitida na solução do

problema.

Segundo CPO (2017), incluir restrições Precincio−incio (Yj, Yk, djk), não é equivalente à

incluir diretamente Incio (Yk) ≥ Incio (Yj) + djk, uma vez que o software mantém

informações sobre a rede de precedências, portanto, a informação tende a ser melhor

aproveitada pelo resolvedor.

Dessa forma, a equação (5.10) define o objetivo de minimizar o makespan do projeto.

A equação (5.11) define que a utilização dos recursos (ui) será uma expressão acumulada dos

pulsos de utilização dos recursos pelas atividades. A restrição de utilização máxima dos recursos
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é garantida com a restrição (5.12). As relações de precedência entre as atividades são incluídas

através das restrições (5.13) e os limites do intervalo de execução das atividades são definidos

em (5.14) e (5.15).

5.5.3 COMPARATIVO ENTRE ABORDAGENS PARA RCPSP

Nesta Seção, apresentamos o comparativo entre as abordagens SAT, MIP e CP para as

instâncias de benchmark do RCPSP. Para estas instâncias, podemos comparar o desempenho da

resolução do MIP com a inclusão dos planos de corte das equações (5.6), (5.7), (5.8) e (5.9)

durante sua resolução e sem esta inclusão.

A Tabela 5.6 apresenta os resultados comparativos de instâncias resolvidas pelas

configurações e abordagens consideradas em cada grupo de instâncias de benchmark do

RCPSP em dois cenários: após 600s e após 3600s. A primeira coluna identifica o grupo de

instâncias e a segunda a quantidade de instâncias consideradas naquele grupo. Para cada

configuração e abordagem, é apresentada a quantidade de instâncias resolvidas. Os valores em

negrito representam a maior quantidade de instâncias resolvidas para cada grupo e no total em

cada cenário.

Tabela 5.6: Comparativo com outros métodos de resolução

Note na tabela que mesmo após 3600s, as duas configurações da abordagem MIP não

são capaz de resolver todas as instâncias do grupo j30 e que as abordagens CP e SAT foram

capazes de resolver todas estas instâncias em menos de 600s. No limite de 600s, a configuração

da abordagem MIP com a inclusão de cortes resolve maior quantidade de instâncias. Entretanto,

com limite de 3600s a configuração sem cortes resolve uma instância a mais. Em função da

qualidade dos resultados para o grupo j30, os demais grupos de teste não foram considerados

neste estudo.

No cenário de 600s, a abordagem CP resolve 1 instância a mais no grupo j90, porém

no total resolve 5 instâncias a menos que as configurações da abordagem SAT. No cenário com
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3600s, SP/Opt/WL-CR resolve maior quantidade em todos os grupos de instâncias.

Para permitir comparar o tempo de resolução considerando as abordagens SAT, CP e

MIP, elaboramos o Gráfico 5.9 com o número de instâncias resolvidas pelo tempo de

processamento, seguindo o mesmo padrão citado nos Subcapítulos em 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4.
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Figura 5.9: Comparativo com outros método de resolução - Gráfico para o Grupo RCPSP j30

Pode-se observar no gráfico, que as configurações da abordagem SAT possuem

desempenho semelhante entre sí e superiores ao da abordagem CP. Já as configurações da

abordagem MIP apresentam desempenho pior que as demais. O tempo de resolução do MIP

sem inclusão de cortes é de 1030 até 42716 vezes maior que da melhor configuração, já o

tempo de resolução com inclusão de planos de cortes é de 352 até 48237 vezes maior que da

melhor configuração.

Pode-se observar que não houve diferença significativa pela inclusão ou não de planos

de corte durante a resolução do MIP e que ambas configurações desta abordagem obtiveram

desempenho muito inferior ao das demais configurações. Dessa forma, optou-se por não realizar

a generalização dos planos de corte para o RCPSP/Max.

5.5.4 COMPARATIVO ENTRE ABORDAGENS PARA RCPSP/MAX

Neste Subcapítulo, apresentamos o comparativo entre as abordagens SAT, MIP e CP para

as instâncias de benchmark do RCPSP/Max.

A Tabela 5.7 apresenta os resultados comparativos de instâncias resolvidas pelas

configurações e abordagens consideradas em cada grupo de instâncias de benchmark do
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RCPSP/Max em dois cenários: após 600s e após 3600s. A primeira coluna identifica o grupo

de instâncias e a segunda a quantidade de instâncias consideradas naquele grupo. Para cada

configuração e abordagem, é apresentada a quantidade de instâncias resolvidas. Os valores em

negrito representam a maior quantidade de instâncias resolvidas para cada grupo e no total em

cada cenário.

Tabela 5.7: Comparativo com outros métodos de resolução

O MIP apresentou o desempenho consideravelmente inferior que as demais abordagens

neste comparativo. Esta abordagem foi capaz de resolver a mesma quantidade de instâncias que

o SAT e o CP apenas para os grupos J10, UBO10 e UBO20, mesmo no cenário de 3600s. Para o

grupo UBO100, resolveu apenas 26 instâncias e para o grupo UBO200 apenas 14 instâncias. Em

função da qualidade dos resultados para estes grupos, optou-se por não realizar o experimento

com o MIP para os grupos TestSetC, TestSetD e UBO500.

Já a abordagem por CP, foi capaz de resolver a mesma quantidade de instâncias que as

abordagens SAT apenas para J10, J20, UBO10 e UBO20 no limite de tempo de 600s. Para

os demais grupos, mesmo com 3000s adicionais não obteve a mesma quantidade de instâncias

resolvidas que as abordagens SAT obtiveram no limite de 600s.

Pode-se observar na tabela que as abordagens SAT consideradas apresentam melhor

desempenho em ambos os cenário e têm as maiores quantidade de instâncias resolvidas no total

e por grupo. Além disso, SP/Opt/WL-CR resolveu 47 instâncias a mais que a abordagem por

CP e nenhuma das instâncias não resolvidas pelo SP/Opt/WL-CR foi resolvida pelo CP ou pelo

MIP.

Para permitir comparar o tempo de resolução considerando as abordagens SAT, CP e
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MIP, elaboramos gráficos do número de instâncias resolvidas pelo tempo de processamento,

seguindo o mesmo padrão citado nos Subcapítulos em 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4. Os gráficos das

Figuras 5.10, 5.11 e 5.12 apresentam o comparativo para os grupos UBO100, UBO200 e j30,

respectivamente. Os gráficos deste comparativo para todos os grupos de instâncias de teste

consideradas podem ser encontrados no Apêndice desta Tese (em A.5).
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Figura 5.10: Comparativo com outros método de resolução - Gráfico para o Grupo UBO100
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Figura 5.12: Comparativo com outros métodos de resolução - Gráfico para o Grupo j30

De forma geral, a abordagem por CP resolve grande quantidade de instâncias muito

rapidamente, quase instantaneamente. As abordagens SAT também resolvem rapidamente

grande quantidade de instâncias, quantidade superior ao CP, mas em tempo também superior.

Após este intervalo inicial, as curvas das duas configurações SAT permanecem acima da curva

do CP. A abordagem pelo MIP demora muito mais tempo para resolver instâncias que CP e

SAT, principalmente para os grupos de instâncias maiores.

Comparando os tempos de processamento individuais das instâncias do RCPSP/Max,

em 1469 instâncias a abordagem CP resolveu em tempo inferior ou igual ao das demais

configurações, sendo que 396 instâncias de TestSetC, 379 de TestSetD, 30 de UBO50, 31 de

UBO100, 34 de UBO200 e 38 de UBO500 estão nesta situação. No caso das abordagens SAT,

em 1377 instâncias ao menos uma das configurações consideradas tem esse tempo, sendo que

em 929 instâncias SP/-/- tem este tempo e em 903 SP/Opt/WL-CR tem este tempo.

Considerando ambas abordagens SAT, o menor tempo foi obtido em 70 instâncias do grupo

UBO50, em 62 de UBO100, 42 de UBO200 e 35 de UBO500. A abordagem MIP tem este

tempo para 338 instâncias, sendo 83 do grupo J10 e 85 nos grupos J20 e J30.

Durante a realização dos experimentos, pode-se perceber que, em geral, o CP era capaz

de encontrar soluções viáveis após pouco tempo de processamento e as melhorava com o passar

do tempo, mas tinha maior dificuldade com a prova de otimalidade. Das 1469 instâncias em que

o CP encontrou a solução com menor tempo de processamento, para 900 o makespan ótimo tem

o mesmo valor do limite inferior trivial após o pré-processamento proposto. Destaca-se os casos

dos grupos TestSetC, TestSetD e UBO500 em que, respectivamente, 326, 314 e 32 das instâncias
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em que o CP teve menor tempo de processamento e têm solução ótima com no limite inferior

trivial.

Além disso, das 43 instâncias não resolvidas por SP/Opt/WL-CR, em 35 instâncias esta

configuração não foi capaz de encontrar nenhuma solução viável. Para 25 destas instâncias, a

abordagem por CP foi capaz de encontrar soluções viáveis. Para as 8 instâncias que SP/Opt/WL-

CR encontrou soluções mas não provou otimalidade, apenas em 2 a solução encontrada pelo CP

é melhor que a encontrada pela abordagem SAT.

Os resultados deste subcapítulo indicam que a abordagem pelo CP é mais eficiente para

encontrar soluções viáveis, mas tem maior dificuldade com a prova de otimalidade ou para

encontrar boas soluções para instâncias difíceis. Já a abordagem SAT é mais eficiente para prova

de otimalidade. Já a abordagem MIP tem maior dificuldade, principalmente para instâncias

maiores.

5.6 COMPARATIVOS COM A LITERATURA PARA RCPSP/MAX

Neste Subcapítulo, apresentamos o comparativo entre o método proposto nesta Tese e

os melhores métodos conhecidos na Literatura para o RCPSP/Max. Para representar a

abordagem proposta, consideramos as configurações SP/-/-, que é a mais simples das

abordagens, e SP/Opt/WL-CR, que resolveu a maior quantidade de instâncias e obteve melhor

desempenho comparativo. Para representar a Literatura, consideramos os resultados

disponíveis em PSP e Schutt et al. (2013). Os tempos individuais de resolução para as

instâncias de benchmark do RCPSP/Max obtidos em Schutt et al. (2013) estão disponíveis em

http:

//people.eng.unimelb.edu.au/pstuckey/rcpsp/rcpspmax_all.html, o

que nos permitiu comparar diretamente os tempos de resolução. Por outro lado, aquele trabalho

não considerou o grupo UBO500, então também consideramos os resultados de PSP.

A Tabela 5.8 apresenta os resultados comparativos de instâncias resolvidas pelas

configurações do método proposto nesta Tese e os resultados de Schutt et al. (2013) no limite

de 600s de tempo de execução. Para os resultados de PSP, não foram considerados limites de

tempo de processamento. A primeira coluna identifica o grupo de instâncias e a segunda a

quantidade de instâncias consideradas naquele grupo. Para os resultados de PSP, de Schutt

et al. (2013) e das configuração do método aqui proposto, é apresentada a quantidade de

instâncias resolvidas. Os valores em negrito representam a maior quantidade de instâncias

resolvidas para cada grupo e no total em cada cenário.

http://people.eng.unimelb.edu.au/pstuckey/rcpsp/rcpspmax_all.html
http://people.eng.unimelb.edu.au/pstuckey/rcpsp/rcpspmax_all.html
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Tabela 5.8: Comparativo com a Literatura

Pode-se observar na tabela que ambas as configurações do método proposto nesta Tese

apresentam quantidade de instâncias resolvidas em cada grupo e no total superior aos melhores

métodos conhecidos na Literatura. Mesmo considerando os resultados para todas as

configurações de Schutt et al. (2013), apenas para os grupos J10, J20, UBO10 e UBO20 a

quantidade de instâncias resolvidas naquele estudo se iguala a do método aqui proposto. Sem

considerar o grupo UBO500, SP/-/- resolveu 18 instâncias a mais que Schutt et al. (2013) e

SP/Opt/WL-CR resolveu 21 instâncias a mais que aquele trabalho. Todas as instâncias

resolvidas naquele trabalho também foram resolvidas pelas duas configurações consideradas do

método proposto nesta Tese.

A Tabela 5.9 apresenta os resultados obtidos nesta Tese para instâncias previamente não

resolvidas. As primeiras três colunas apresentam o grupo de instâncias, a quantidade total de

instâncias e a quantidade de instâncias não resolvidas por grupo e no total. Em seguida,

apresentamos o número de instâncias anteriormente não resolvidas que foram resolvidas pelas

duas configurações do método propostos que estão em comparação e por ao menos uma delas

até 600s e até 3600s de tempo de processamento. Os valores em negrito representam a maior

quantidade de instâncias resolvidas para cada grupo em cada cenário e os valores em laranja

representam os grupos em que todas as instâncias em aberta forma resolvidas.

Pode-se observar que ambas as configurações consideradas foram capazes de reduzir

a quantidade de instâncias não resolvidas já no cenário com limite de tempo de 600s, tendo
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Tabela 5.9: Comparativo com a Literatura - Instâncias não resolvidas

resolvido 51,4% destas instâncias neste limite de tempo. Considerando o cenário com 3600s,

foram resolvidas 59,8% das instâncias previamente não resolvidas. Com exceção dos grupos que

já tinham todas as instâncias resolvidas, as configurações do método propostos foram capazes

de reduzir a quantidade de instâncias não resolvidas para todos os grupos, além de resolver todas

as instâncias dos grupos J30 e TestSetD.

A Tabela 5.10 apresenta o comparativo de limites inferiores e superiores para makespan

ótimo obtidos neste trabalho em relaxação aos limites previamente conhecidos. São

considerados os limites obtidos pelo nosso método após 4000s de tempo de processamento ou

após a resolução da instância. Nenhuma instância adicional foi resolvida após 3600s e antes de

4000s.

Pode-se observar na Tabela 5.10 que o método aqui proposto melhorou o limite inferior

para o makepsan ótimo em 103 instâncias e o limite superior em 49 instâncias. Considerando-se,

ainda, os resultados do método alternativo por CP, foram obtidos 73 limites superiores melhores.

Obtivemos apenas 2 limites inferiores piores e 34 limites superiores piores ao se considerar

apenas a abordagem SAT. Ao se considerar também os resultados do CP, foram obtidos apenas

10 limites superiores piores que os anteriormente disponíveis. Para as instâncias não resolvidas,

mesmo ao se considerar os melhores limites inferiores e superiores das configurações do método

proposto nesta Tese em conjunto com os melhores limites disponíveis na Literatura, não se

comprova otimalidade.

Observe que havia 107 instâncias previamente não resolvidas, portanto obtivemos
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Tabela 5.10: Comparativo com a Literatura - Comparativo de intervalos

melhores limites inferiores para 96,3% e melhores limites superiores para 68,2% destas

instâncias. Para todas as instâncias não resolvidas houve melhoria de limites.

Para permitir comparar o tempo de resolução considerando três das estratégias de

Schutt et al. (2013) e as duas configurações do nosso método aqui em comparação, elaboramos

gráficos do número de instâncias resolvidas pelo tempo de processamento, seguindo o mesmo

padrão citado nos Subcapítulos anteriores. O gráfico da Figura 5.13 apresenta o comparativo

para o grupo UBO100. Os gráficos deste comparativo para todos os grupos de instâncias de

teste consideradas podem ser encontrados no Apêndice desta Tese (em A.6).
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Figura 5.13: Comparativo com a Literatura para RCPSP/Max - Gráfico para o Grupo UBO100

Pode-se observar nos gráficos que as curvas para as estratégias de Schutt et al. (2013) têm
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característica semelhante aos gráficos para as diversas configurações do método aqui proposto,

resolvendo grande quantidade de instâncias em poucos instantes e, após certo ponto, a dispersão

dos tempos de resolução das instâncias aumenta. Para os grupos J10, UBO10 e UBO20 estas

estratégias resolvem todas as instâncias em menos de 0,2s e para o grupo J20 em menos de

26,8s.

Para os demais grupos de instâncias, as configurações do método aqui proposto têm

desempenho superior na maior parte de todos os comparativos. Apenas para os grupos TestSetC

e TestSetD as curvas das estratégias de Schutt et al. (2013) estão acima das curvas das

configurações do nosso método em alguns pontos.

Comparando os tempos de processamento individuais das instâncias do RCPSP/Max,

em 1327 instâncias resolvidas pelo método proposto ao menos uma das duas configurações

consideradas obteve tempo de processamento menor ou igual ao melhor tempo das estratégias

de Schutt et al. (2013) ou a instância não foi resolvida naquele trabalho. Estão nesta situação,

77 instâncias de UBO200, 78 de UBO100, 71 de UBO50, 400 de TestSetC e 366 de TestSetD.

Apenas para 497 instâncias, nossas configurações obtiveram tempo de processamento superior,

sendo 127 instâncias de TestSetC e 167 de TestSetD.

Cabe registrar que o computador em que os experimentos de Schutt et al. (2013) foram

realizados é cerca de 58% mais lento que o computador utilizado nos experimentos desta Tese.

Mesmo considerando tempo computacional compatível com o daquele estudo, a configuração

SP/Opt/WL-CR resolve maior quantidade de instâncias do que o anteriormente resolvido.

Apenas 5 instâncias previamente resolvidas não foram resolvidas neste tempo e 77 instâncias

em aberto foram resolvidas, sendo que 46 delas têm até 200 atividades.

Os resultados apresentados neste Subcapítulo indicam que as duas configurações do

método proposto têm resultados superiores ao melhor método anteriormente conhecido para

resolução do RCPSP/Max considerando quantidade de instâncias resolvidas, instâncias

resolvidas por tempo de processamento e limites para o makespan ótimo obtidos.

5.7 COMPARATIVOS COM A LITERATURA PARA RCPSP

Neste Subcapítulos, avaliamos a aplicação do método proposto ao RCPSP, uma vez que

este problema é um caso particular do RCPSP/Max. Neste comparativo, consideramos as

mesmas configurações do método proposto que foram consideradas no Subcapítulo anterior, ou

seja, SP/-/- e SP/Opt/WL-CR. Também será considerada a formulação CP apresentada em 5.5.2.

Até onde é do nosso conhecimento, o melhor método exato conhecido para resolução
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do RCPSP foi apresentado em Schutt et al. (2011). Não foram encontradas dados individuais

de resolução daquele trabalho, como tempos de processamento e limites superiores e inferiores

obtidos. Dessa forma, consideramos os resultados individuais disponíveis em PSP que,

conforme citado anteriormente consideram os resultados de Alcaraz & Maroto (1998), Nonobe

& Ibaraki (2002), Brucker & Knust (2003), Valls et al. (2003), Laborie (2003), Debels &

Vanhoucke (2005), Kolisch & Hartmann (2006), Schutt et al. (2009), Mendes et al. (2009),

Berthold et al. (2010), Horbach (2010), Schutt et al. (2011) e Goncharov & Leonov (2017),

além de trabalhos cuja publicação não foi encontrada.

Para transformar as instâncias do RCPSP para RCPSP/Max, consideramos que sempre

que existir uma precedência (estrita) no RCPSP da atividade j para a atividade k, então teremos

que (j, k) ∈ A com djk = pj .

A Tabela 5.11 apresenta o comparativo entre a quantidade de instâncias resolvidas

considerando os resultados disponíveis em PSP, das duas configurações do método proposto e

da formulação CP apresentada em 5.5.2. Para os resultados de PSP, não foram considerados

limites de tempo de processamento. No caso dos resultados deste estudo, consideramos dois

cenários: com limite de tempo de 600s e de 3600s. A primeira coluna identifica o grupo de

instâncias e a segunda a quantidade de instâncias consideradas naquele grupo. Para os

resultados de PSP e das configuração do método aqui proposto, é apresentada a quantidade de

instâncias resolvidas. Também apresentamos a quantidade de instâncias resolvidas

considerando os resultados das duas configurações SAT. Os valores em negrito representam a

maior quantidade de instâncias resolvidas para cada grupo e no total em cada cenário.

Tabela 5.11: Comparativo com a Literatura - RCPSP

Pode-se observar na Tabela 5.11 que as configurações do nosso método resolveram, pelo

menos, 57 instâncias de benchmark a mais do que anteriormente resolvido na Literatura no

cenário limitado a 600s. Neste caso, considerando-se os grupos individualmente, apenas para o

grupo j120 resolvemos menor quantidade de instâncias. Considerando os resultados de ambas as

configurações, resolvemos 1 instância a menos neste grupo do que o anteriormente conhecido. A



113

formulação CP utilizada foi capaz de resolver 52 instâncias a mais que previamente conhecido.

No cenário com limite de tempo de processamento de 3600s, considerando ambas as

configurações, nosso método resolveu 78 instâncias a mais que anteriormente resolvidas na

Literatura. Para o grupo j120, nosso método resolveu 6 instâncias a mais. A abordagem por CP

considerada resolveu a mesma quantidade de instâncias que SP/-/-, porém obteve resultado pior

que SP/Opt/WL-CR nos grupos j60 e j120.

Comparando individualmente as instâncias resolvidas, SP/-/- resolveu 1 instância que

SP/Opt/WL-CR não foi capaz de resolver, mas encontrou solução viável para aquela instância.

Por outro lado, SP/Opt/WL-CR resolveu 5 instâncias que SP/-/- não foi capaz de resolver ou

encontrar solução viável. A abordagem por CP resolveu 2 instâncias não resolvidas por SP/-/-

ou por SP/Opt/WL-CR.

Considerando as instâncias anteriormente resolvidas, nosso método não foi capaz de

encontrar soluções e provar sua otimalidade para 8 instâncias em até 600s, sendo 3 do grupo

j90 e 5 do grupo j120. Com 3000s adicionais, nosso método não encontrou solução e provou

otimalidade para 4 destas instâncias, sendo 1 do grupo j90 e 3 do grupo j120. A abordagem

por CP não foi capaz de resolver 11 instâncias previamente resolvidas, sendo 1 nos grupos j60

e j90, além de 9 no grupo j120. As duas instâncias resolvida por CP e que nem SP/-/- nem

SP/Opt/WL-CR foram capazes de resolver haviam sido previamente resolvidas.

A Tabela 5.12 apresenta os resultados obtidos para as instâncias anteriormente não

resolvidas do RCPSP, considerando os resultados disponíveis em PSP. Com exceção do grupo

j30, cujas instâncias estavam todas resolvidas, o número de instâncias não resolvidas foi

reduzido em todos os grupos, mesmo ao se considerar o menor limite de tempo. No cenário

com limite de tempo de 600s, foram resolvidas pelas configurações SAT 69 instâncias

anteriormente não resolvidas, o que representam 13,9% destas instâncias. Com 3000s

adicionais, estas configurações resolveram 82 instâncias para as quais a otimalidade ainda não

havia sido comprovada, o que representa 16,6% destas instâncias. A abordagem por CP

resolveu 79 instâncias que também foram resolvidas por SP/-/-, sendo que 1 não foi resolvida

por SP/Opt/WL-CR.
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Tabela 5.12: Comparativo com a Literatura - RCPSP - Instâncias não resolvidas

A Tabela 5.13 apresenta o comparativo de limites inferiores e superiores para makespan

ótimo obtidos neste trabalho em relaxação aos limites previamente conhecidos. São

considerados os limites obtidos pelo nosso método após 4000s de tempo de processamento ou

após a resolução da instância. Nenhuma instância adicional foi resolvida após 3600s e antes de

4000s. Foram considerados os limites obtidos por SP/-/- e SP/Opt/WL-CR, além dos limites

destas configurações em conjunto com os resultados da formulação CP.

Tabela 5.13: Comparativo com a Literatura - RCPSP - Comparativo de intervalos

Pode-se perceber na tabela que obtivemos limites inferiores menores ou iguais para 1744

instâncias de benchmark do RCPSP, o que representa 85,5% das instâncias, considerando ou não

os limites inferiores da formulação CP. Para o limite superior, considerando apenas a abordagem

SAT obtivemos valores melhores ou iguais para 1652 instâncias, o que representa 81,0% das

instâncias. Ao se considerar também os resultados da formulação CP, obtivemos 1709 soluções

melhores que o anteriormente conhecido, o que representa 83,8% das instâncias.

Observe que havia 495 instâncias previamente não resolvidas, portanto obtivemos

melhores limites inferiores para (24,4%) destas instâncias. As configurações da abordagem

SAT consideradas neste comparativo encontraram soluções para 88 instâncias dentre as 417

instâncias que não foram capazes de resolver, obtendo GAP% médio de 6,4% nestes casos. Ao

se considerar também a resolução CP, são encontradas soluções viáveis para todas as instâncias

não resolvidas pelas abordagens SAT ou CP, apresentado GAP% médio de 9,4%.



115

Como não foram encontrados tempos individuais de resolução por instância, não

podemos comparar os tempos de processamento do método proposto com os melhores métodos

da Literatura para as instâncias de benchmark do RCPSP. Por isso, no gráfico da Figura 5.14,

apresentamos um comparativo dos tempos de resolução das configurações da abordagem SAT

proposta e da formulação CP para o grupo j120. Os gráficos deste comparativo para todos os

grupos de instâncias de teste consideradas podem ser encontrados no Apêndice desta Tese (em

A.7).
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Figura 5.14: Comparativo para RCPSP - Gráfico para o Grupo J120

Pode-se observar nos gráficos para as instâncias do RCPSP um comportamento

semelhante ao observado nos gráficos do RCPSP/Max com grande quantidade de instâncias

resolvidas em poucos instantes e, após certo tempo, a dispersão dos tempos de resolução

aumenta. Em todos os gráficos para o RCPSP, observa-se uma grande diferenciação entre as

curvas de SP/-/- e SP/Opt/WL-CR nos menores tempos de resolução. Após certo ponto, o

desempenho destas configurações tornam-se semelhantes. A abordagem CP apresenta

desempenho inicial melhor que das abordagens SAT, mas com o passar do tempo, a curva de

SP/Opt/WL-CR a supera.

Considerando-se os tempos individuais de resolução das configurações da abordagem

SAT, a configuração SP/Opt/WL-CR obteve menor tempo de processamento para 949 instâncias

e SP/-/- para 740 instâncias. Apenas para J30, SP/-/- obteve maior quantidade de instâncias

resolvidas em menor tempo. Considerando também os resultados da abordagem CP, aquela

abordagem obtém tempo de processamento inferior para 991 instâncias enquanto as abordagens
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SAT resolvem em menor tempo para 877 instâncias.

É importante reportar que para, a instância "j120-54-4", os resultados disponíveis em

PSP indicam que a solução ótima teria makespan igual a 120, porém encontramos uma solução

com makespan igual a 119 e provamos sua otimalidade com a configuração SP/Opt/WL-CR.

Durante a realização deste estudo, foram encontradas outras três soluções com makespan igual a

119 com outras configurações cujos resultados não foram apresentados para RCPSP e, em todos

os casos, foi comprovada a otimalidade destas soluções. Todas as as soluções encontradas foram

verificadas e não foram identificados erros ou inviabilidades.

Cabe registar que os limites disponíveis em PSP consideram os resultados de 13 trabalhos

publicados, além de outros cuja publicação não foi identificada, que envolvem abordagens exatas

e heurísticas. A abordagem SAT, em suas diferentes configurações foi configurada com objetivo

de comprovar a otimalidade e não para encontrar soluções rapidamente. Esta questão pode ser

observada pelo fato do GAP% médio ser inferior a 10% para as instâncias não resolvidas em

que foram encontradas soluções.

5.8 COMPARATIVOS COM A LITERATURA PARA Open Shop

Neste Subcapítulos, avaliamos a aplicação do método proposto às instâncias de

benchmark do Open Shop, uma vez que este problema é um caso particular do RCPSP/Max.

Todas as instâncias testadas já têm solução ótima conhecida a partir de Malapert et al. (2012).

Pelo relatado naquele trabalho, as instâncias elaboradas em Taillard (1993) (que serão

referenciadas como "Tai*") seriam mais fáceis que as instâncias de Guéret & Prins (1999) (que

serão referenciadas como "GP*") que, por sua vez, seriam mais fáceis do que as instâncias

elaboradas em Brucker et al. (1997) (que serão referenciadas como "j*").

As instâncias "GP*" e "j*" foram elaboradas de forma que seu limite inferior trivial

fosse sempre igual a 1000. Para as "GP*" a carga sob cada tarefa e sob cada máquina em cada

instância é sempre igual a 1000.

Considerando os resultados dos experimentos realizados em 5.2 para as instâncias

desenvolvidas em Taillard (1993) e os resultados dos experimentos relatados em 5.3,

escolhemos as configurações SP-D/-/- e SP-D/Opt/- para aplicação neste comparativo. Em

função da característica do problema, acredita-se que os procedimentos de atualização dos

intervalos de execução não contribuiria com a resolução do problema, portanto não foram

considerados.

Nas Tabelas 5.14, 5.15 e 5.16, são apresentados os comparativos da quantidade de
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instâncias resolvidas por cada configuração em teste, respetivamente para as instâncias de

Taillard (1993), Brucker et al. (1997) e Guéret & Prins (1999). Em 5.14 e 5.16, como todas as

instâncias são resolvidas em menos de 600s, é considerado apenas este cenário. Já para 5.15,

também é considerado o cenário com 3600s e os resultados de Malapert et al. (2012). Os

valores em negrito representam a maior quantidade de instâncias resolvidas para cada grupo e

no total em cada cenário.

Tabela 5.14: Comparativo com a Literatura - Open Shop instâncias geradas em Taillard (1993)

Tabela 5.15: Comparativo com a Literatura - Open Shop instâncias geradas em Brucker et al.
(1997)

Tabela 5.16: Comparativo com a Literatura - Open Shop instâncias geradas em Guéret & Prins
(1999)
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Pode-se observar nas tabelas, que todas as instâncias de Taillard (1993) e Guéret & Prins

(1999) foram resolvidas em menos de 600s. Já para as instâncias de Brucker et al. (1997),

mesmo após 3600s o método proposto nesta Tese não foi capaz de resolver 4 instâncias. No

mesmo limite de tempo, Malapert et al. (2012) não é capaz de resolver 3 instâncias, tendo

resolvido 1 instância a mais no grupo j8. As instâncias "j7-per0-0", "j8-per0-1" e "j8-per10-

2" foram resolvidas por Malapert et al. (2012), respectivamente com tempos de processamento

7.777,2s, 11.168,9s e 4.596,5s, tempo superior ao tempo máximo dos testes realizados nesta

Tese (4.000s).

Para permitir comparar o tempo de resolução das duas configurações em teste do

método aqui proposto, elaboramos gráficos do número de instâncias resolvidas pelo tempo de

processamento, seguindo o mesmo padrão citado nos Subcapítulos anteriores. Os gráficos das

Figuras 5.15, 5.16 e 5.17 apresentam os comparativos para os grupos Tai10 e GP10,

respectivamente. Em função da quantidade de instâncias de cada tamanho elaboradas por

Brucker et al. (1997), todas foram consideradas no gráfico da Figura 5.16. Como Malapert

et al. (2012) não apresenta o tempo de resolução para alguns dos grupos considerados, seus

tempos de resolução não serão considerados nestes gráficos, mas serão comentados mais a

frente. Os gráficos deste comparativo para todos os grupos de instâncias de teste consideradas

podem ser encontrados no Apêndice desta Tese (em A.8).
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Figura 5.17: Comparativo para Open Shop - Gráfico para instâncias Guéret & Prins (1999) -
Grupo GP10

Pode-se observar nos gráficos que para as instâncias consideradas mais fáceis deste

problema, ou seja, as instâncias elaboradas em Taillard (1993) ("Tai*"), SP-D/-/- tem sempre

desempenho superior a SP-D/Opt/-. Para estas instâncias, o maior GAP% em relação ao limite

inferior trivial é de 3,76% e a média é 0,69%. Além disso, para as instâncias com 7 ou mais

máquinas e tarefas, todas as instâncias têm solução ótima com makespan igual ao limite

inferior trivial. Apenas para 1 instância do grupo "Tai4", SP-D/Opt/- obteve tempo de resolução

inferior ao de SP-D/-/-.
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Para as instâncias elaboradas em Brucker et al. (1997) ("j*"), consideradas as mais

difíceis deste problema, o desempenho das 2 configurações é muito semelhante e as curvas de

SP/-/- e SP-D/Opt/- revesam no melhor desempenho. Neste caso, 15 instâncias têm makespan

ótimo igual ao limite inferior trivial. Considerando todas as 52 instâncias deste grupo, o maior

GAP% em relação ao limite inferior trivial é 18,0% e a média é de 3,0%. SP-D/-/- obteve

menor tempo de processamento para 22 instâncias e SP-D/Opt/- obteve menor tempo para 26

instâncias.

No caso das instâncias elaboradas por Guéret & Prins (1999) ("GP*"), a curva de

SP/Opt/- está sempre acima da curva de SP/-/-. Para estes grupos, nenhuma instância tem limite

inferior trivial sendo que o GAP% entre 7,1% e 29,9%, com média de 19,0%. Apenas para 2

instâncias, 1 no grupo "GP08"e outra no grupo "GP09", SP-D/-/- obteve menor tempo de

resolução.

Considerando apenas as 146 instâncias em que Malapert et al. (2012) apresentou seu

tempo de resolução, a configuração SP-D/-/- obteve menor tempo de processamento do que os

resultados apresentados naquele estudo para 24 instâncias, sendo 1 no grupo "j7", 2 no grupo

"j8", 4 nos grupos "Tai7", "Tai15" e "Tai20" e 9 no grupo "Tai10". Por outro lado, SP-D/Opt/-

não obteve tempo menor do que aquele trabalho para nenhuma instância. Estes resultados

indicam que o método aqui proposto foi capaz de resolver instâncias em menor tempo que um

método específico para este problema, demonstrando sua aplicabilidade a casos específicos.

Os resultados indicam que para as instâncias mais fáceis e com limite inferior próximo

ao limite inferior trivial a configuração SP-D/-/- apresenta melhor resultado. Já para as

instâncias em que o GAP% médio é maior e as instâncias são mais complexas, SP-D/Opt/- tem

melhor desempenho. Observa-se que as interferências realizadas dentro do resolvedor SAT

levam a necessidade de controles e processamentos extras durante a resolução da relaxação

SAT. Por outro lado, para instâncias em que o GAP% é maior, o propagador Otimalidade

permite aproveitar a resolução da relaxações SAT anteriores, caso esta tenha encontrado

solução viável. Portanto, os resultados estão compatíveis com o comportamento esperado.
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Os resultado apresentados nesta Tese mostram que o método aqui proposto é capaz de

resolver uma grande quantidade de instâncias de teste dos problemas RCPSP/Max, RCPSP e

Open Shop. Considerando a quantidade de instâncias resolvidas e o tempo de resolução, nosso

método teve resultados superiores aos melhores métodos anteriormente conhecidos na Literatura

para os problemas RCPSP/Max e RCPSP.

Comparando as diferentes configurações do método proposto nesta Tese, pode-se

perceber que o uso dos propagadores personalizados e dos procedimentos de atualização de

intervalos contribuíram com a resolução de instâncias mais difíceis do RCPSP/Max.

No caso dos propagadores Checagem de Recursos e Propagação de Recursos acredita-

se que sua utilização permite maior eficiência da resolução da relaxação SAT em situações com

maior folga de recursos, ao evitar a inclusões de cláusulas adicionais após a resolução do SAT

e o reinício da resolução. Acredita-se que a diferença entre SP/-/- e SP/Opt/WL-CR para as

instâncias do RCPSP, que apresentam maior folga de recursos, ocorra principalmente em função

destes propagadores.

No caso do propagador que transforma o SAT em um problema de otimização,

acredita-se que seu impacto positivo ocorra em função do maior aproveitamento de relaxações

SAT anteriormente resolvidas e que já encontraram soluções viáveis para o RCPSP/Max,

aproveitando as cláusulas aprendidas e as estatísticas de conflitos, que são consideradas para

escolha de variáveis de branch.

Quanto às relaxações pela Carga de Trabalho, os resultados indicam que estes

procedimentos contribuem com a resolução de instâncias mais complexas e com a redução no

tempo de processamento para instâncias menores (N ≤ 100). Entretanto, o esforço adicional

destes procedimentos cresce rapidamente com o tamanho da instância, principalmente para a

configuração que também atualiza os recursos-clique (SP/Opt/WL-CRU).
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No comparativo com métodos de resolução alternativos, pôde-se observar que a

formulação CP é capaz de encontrar soluções em menor tempo de processamento. Entretanto, a

abordagem principal desta Tese, baseada no SAT e nas relaxações pela Carga de Trabalho, é

mais eficiente para a prova de otimalidade das soluções encontradas e para a prova de

inviabilidade. Note que a forma de busca pela solução ótima do método desenvolvido nesta

Tese foi preparada para prova de otimalidade e não para encontrar soluções viáveis. Observe

que mesmo nos casos em que foram encontradas soluções, mas sua otimalidade não foi

comprovada, o GAP% é baixo.

No caso da formulação MIP, os resultados deste estudos indicam maior dificuldade para

resolução de instâncias em tempo útil, principalmente para instâncias maiores.

Considerando apenas o RCPSP/Max, o problema principal deste estudo, nosso método

foi capaz de resolver 51,4% das instâncias anteriormente não resolvidas em até 600s e 59,8%

destas instâncias em até 3600s. Nossa abordagem SAT também foi capaz de melhorar os

limites para o makespan ótimo de todas as instâncias anteriormente não resolvidas, sendo que

103 limites inferiores e 49 limites superiores foram melhorados. Após este estudo, restam 43

instâncias em aberto deste problema.

Para as instâncias do RCPSP, nossa abordagem SAT encontrou solução e provou

otimalidade para 69 instâncias previamente não resolvidas em até 600s e para 82 destas

instâncias em até 3600s. Com esta abordagem, encontramos limites melhores para 127

instâncias anteriormente não resolvidas, sendo 121 limites inferiores melhores e 8 limites

superiores melhores. Após este estudo, restam 413 instâncias não resolvidas deste problema.

No caso das instâncias do Open Shop, todas as instâncias de benchmark consideradas

estavam previamente resolvidas. Das 192 instâncias consideradas, 181 foram resolvidas em até

600s e 188 foram resolvidas em até 3600s. Note que das 4 instâncias não resolvidas, 3 foram

resolvidas por Malapert et al. (2012) em tempo superior a 3600s.

Os resultados do comparativo do método proposto nesta Tese com os resultados

previamente conhecidos na Literatura demonstram que o método aqui proposto foi capaz de

resolver instâncias difíceis da literatura em tempo útil, tanto para o RCPSP/Max, quanto para

os casos particulares RCPSP e Open Shop.

Durante o desenvolvimento desta Tese, também foram realizados experimentos com

instâncias de benchmark do Job Shop desenvolvidas em Muth & Thompson (1963), Lawrence

(1984), Adams et al. (1988), Applegate & Cook (1991), Storer et al. (1992), Yamada & Nakano

(1992), Taillard (1993) e Demirkol et al. (1998) totalizando 242 instâncias. As configurações
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testadas conseguiram comprovar otimalidade para 42 das 155 instâncias previamente resolvidas

e encontraram soluções viáveis para outras 4 instâncias. Entretanto, as características daquelas

instâncias, como elevados horizontes de tempos e grande quantidade de operações, além da

perda de informações com a redução ao RCPSP/Max, levaram à dificuldade de resolução de

instâncias adicionais, motivo pelo qual estes experimentos não foram apresentados nesta Tese.

A partir dos resultados apresentados neste trabalho, pode-se propor ações e trabalhos

futuros para aprimorar o método desenvolvido e para adaptá-lo a problemas mais genéricos.

Quanto às melhorias possíveis para o método, poderia se avaliar outras formas de

redução da versão viabilidade do RCPSP/Max ao SAT e outros modificadores aplicáveis a

situações específicas; outras relaxações pela Carga de Trabalho para atualização dos intervalos

de execução; formas alternativas que permitam gerar menos recursos-cliques e que façam

maior impacto de atualização de intervalos; e formas alternativas de integração entre o SAT e as

relaxações pela Carga de Trabalho. Seria possível, integrar o método exato desenvolvido nesta

Tese com abordagens heurísticas para encontrar soluções viáveis, contribuindo com a resolução

do problema. Outra integração interessante seria entre o CP e o SAT, o que poderia viabilizar a

disponibilização de boas soluções em pouco tempo e a prova de otimalidade eficiente.

Em relação à adaptação desta abordagem para problemas mais genéricos, poderia se

buscar generalizar a abordagem desenvolvida para problemas com múltiplos modos de

execução, como o Problema de Escalonamento de Projetos com Restrição de Recursos e

Múltiplos Modos de Execução (MRCPSP, do inglês, Multi-Mode Resource Constrained

Project Scheduling Problem) e o Problema de Escalonamento de Projetos com Restrição de

Recursos, precedências generalizadas e Múltiplos Modos de Execução (MRCPSP/Max, do

inglês Multi-Mode Resource Constrained Project Scheduling Problem with Generalized

Precedences) que têm definições semelhantes a RCPSP e RCPSP/Max, porém cada atividade

pode ser processada de diferentes maneiras, exigindo predecessores, recursos e tempos de

processamento distintos. Outra generalização seria o Problema de Escalonamento de Projetos

com Restrições de Recursos e de Calendário e Precedências Generalizadas (RCPSP/Max-Cal,

do inglês Resource Constrained Project Scheduling Problem with Calendar Constraint), no

qual alguns recursos ficam indisponíveis em alguns momentos do período de escalonamento.

No caso dos problemas mais específicos, seria importante avaliar o uso de informações

sobre estas especificidades na modelagem do problema, o que acredita-se que permitira maior

capacidade de resolução.
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Figura A.3: Comparativo de Formulações SAT - Gráfico para o Grupo j30
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Figura A.4: Comparativo de Formulações SAT - Gráfico para o Grupo TestSetC
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Figura A.17: Comparativo de Modificadores SAT - Gráfico para o Grupo UBO10
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Figura A.18: Comparativo de Modificadores SAT - Gráfico para o Grupo UBO20
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Figura A.20: Comparativo de Modificadores SAT - Gráfico para o Grupo UBO100
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Figura A.21: Comparativo de Modificadores SAT - Gráfico para o Grupo UBO200
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Figura A.23: Comparativo de Modificadores SAT - Open Shop Grupo Tai4
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Figura A.26: Comparativo de Modificadores SAT - Open Shop Grupo Tai10
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Figura A.27: Comparativo de Modificadores SAT - Open Shop Grupo Tai15
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A.3 GRÁFICOS DO COMPARATIVO DE PROPAGADORES SAT PERSONALIZADOS
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Figura A.31: Comparativo de Propagadores SAT - Gráfico para o Grupo j20
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Figura A.33: Comparativo de Propagadores SAT - Gráfico para o Grupo TestSetC
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Figura A.34: Comparativo de Propagadores SAT - Gráfico para o Grupo TestSetD
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Figura A.36: Comparativo de Propagadores SAT - Gráfico para o Grupo UBO20
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Figura A.37: Comparativo de Propagadores SAT - Gráfico para o Grupo UBO50
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Figura A.38: Comparativo de Propagadores SAT - Gráfico para o Grupo UBO100
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Figura A.39: Comparativo de Propagadores SAT - Gráfico para o Grupo UBO200
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Figura A.40: Comparativo de Propagadores SAT - Gráfico para o Grupo UBO500
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A.4 GRÁFICOS DO COMPARATIVO DE PROCEDIMENTOS DE ATUALIZAÇÃO DE INTERVALOS

DE EXECUÇÃO
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Figura A.41: Comparativo de procedimentos pela Carga de Trabalho - Gráfico para o Grupo j10
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Figura A.42: Comparativo de procedimentos pela Carga de Trabalho - Gráfico para o Grupo j20
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Figura A.43: Comparativo de procedimentos pela Carga de Trabalho - Gráfico para o Grupo j30
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Figura A.44: Comparativo de procedimentos pela Carga de Trabalho - Gráfico para o Grupo
TestSetC
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Figura A.45: Comparativo de procedimentos pela Carga de Trabalho - Gráfico para o Grupo
TestSetD
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Figura A.46: Comparativo de procedimentos pela Carga de Trabalho - Gráfico para o Grupo
UBO10
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Figura A.47: Comparativo de procedimentos pela Carga de Trabalho - Gráfico para o Grupo
UBO20
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Figura A.48: Comparativo de procedimentos pela Carga de Trabalho - Gráfico para o Grupo
UBO50
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Figura A.49: Comparativo de procedimentos pela Carga de Trabalho - Gráfico para o Grupo
UBO100
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Figura A.50: Comparativo de procedimentos pela Carga de Trabalho - Gráfico para o Grupo
UBO200
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Figura A.51: Comparativo de procedimentos pela Carga de Trabalho - Gráfico para o Grupo
UBO500

A.5 GRÁFICOS DO COMPARATIVO COM OUTROS MÉTODO DE RESOLUÇÃO
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Figura A.52: Comparativo com outros método de resolução - Gráfico para o Grupo j10
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Figura A.53: Comparativo com outros método de resolução - Gráfico para o Grupo j20
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Figura A.54: Comparativo com outros método de resolução - Gráfico para o Grupo j30

10−2 10−1 100 101 102 103
0

100

200

300

400

500

Tempo de Resolução

Q
td

e.
de

In
st

.r
es

ol
vi

da
s

Comparativo com outros método de resolução - Grupo TestSetC

SP/-/-
SP/Opt/WL-CR

CP-Básico

Figura A.55: Comparativo com outros método de resolução - Gráfico para o Grupo TestSetC
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Figura A.56: Comparativo com outros método de resolução - Gráfico para o Grupo TestSetD
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Figura A.57: Comparativo com outros método de resolução - Gráfico para o Grupo UBO10
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Figura A.58: Comparativo com outros método de resolução - Gráfico para o Grupo UBO20
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Figura A.59: Comparativo com outros método de resolução - Gráfico para o Grupo UBO50
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Figura A.60: Comparativo com outros método de resolução - Gráfico para o Grupo UBO100
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Figura A.61: Comparativo com outros método de resolução - Gráfico para o Grupo UBO200
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Figura A.62: Comparativo com outros método de resolução - Gráfico para o Grupo UBO500

A.6 GRÁFICOS DO COMPARATIVO COM A LITERATURA PARA RCPSP/MAX
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Figura A.63: Comparativo com a Literatura para RCPSP/Max - Gráfico para o Grupo j10
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Figura A.64: Comparativo com a Literatura para RCPSP/Max - Gráfico para o Grupo j20
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Figura A.65: Comparativo com a Literatura para RCPSP/Max - Gráfico para o Grupo j30
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Figura A.66: Comparativo com a Literatura para RCPSP/Max - Gráfico para o Grupo TestSetC
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Figura A.67: Comparativo com a Literatura para RCPSP/Max - Gráfico para o Grupo TestSetD
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Figura A.68: Comparativo com a Literatura para RCPSP/Max - Gráfico para o Grupo UBO10
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Figura A.69: Comparativo com a Literatura para RCPSP/Max - Gráfico para o Grupo UBO20
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Figura A.70: Comparativo com a Literatura para RCPSP/Max - Gráfico para o Grupo UBO50
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Figura A.71: Comparativo com a Literatura para RCPSP/Max - Gráfico para o Grupo UBO100
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Figura A.72: Comparativo com a Literatura para RCPSP/Max - Gráfico para o Grupo UBO200
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A.7 GRÁFICOS DO COMPARATIVOS PARA RCPSP
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Figura A.73: Comparativo para RCPSP - Gráfico para o Grupo J30
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Figura A.74: Comparativo para RCPSP - Gráfico para o Grupo J60
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Figura A.75: Comparativo para RCPSP - Gráfico para o Grupo J90
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Figura A.76: Comparativo para RCPSP - Gráfico para o Grupo J120
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A.8 GRÁFICOS DO COMPARATIVO COM A LITERATURA PARA Open Shop
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Figura A.77: Comparativo com a Literatura para Open Shop - Instâncias Taillard (1993) - Grupo
Tai4
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Figura A.78: Comparativo com a Literatura para Open Shop - Instâncias Taillard (1993) - Grupo
Tai5
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Figura A.79: Comparativo com a Literatura para Open Shop - Instâncias Taillard (1993) - Grupo
Tai7
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Figura A.80: Comparativo com a Literatura para Open Shop - Instâncias Taillard (1993) - Grupo
Tai10
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Figura A.81: Comparativo com a Literatura para Open Shop - Instâncias Taillard (1993) - Grupo
Tai15
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Figura A.82: Comparativo com a Literatura para Open Shop - Instâncias Taillard (1993) - Grupo
Tai20
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Figura A.83: Comparativo com a Literatura para Open Shop - Instâncias Taillard (1993) - Todos
os Grupos Tai
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Figura A.84: Comparativo com a Literatura para Open Shop - Instâncias Guéret & Prins (1999)
- Grupo GP3



164

101.02 101.03 101.04 101.05 101.06 101.07 101.08 101.09 101.1 101.11 101.12 101.13 101.14
0

2

4

6

8

10

Tempo de Resolução

Q
td

e.
de

In
st

.r
es

ol
vi

da
s

Comparativo com a Literatura para Open Shop - Instâncias Guéret & Prins (1999) - Grupo GP4

SP-D/-/-
SP-D/Opt/-

Figura A.85: Comparativo com a Literatura para Open Shop - Instâncias Guéret & Prins (1999)
- Grupo GP4

101.22 101.23 101.24 101.25 101.26 101.27 101.28 101.29 101.3 101.31 101.32 101.33 101.34
0

2

4

6

8

10

Tempo de Resolução

Q
td

e.
de

In
st

.r
es

ol
vi

da
s

Comparativo com a Literatura para Open Shop - Instâncias Guéret & Prins (1999) - Grupo GP5

SP-D/-/-
SP-D/Opt/-

Figura A.86: Comparativo com a Literatura para Open Shop - Instâncias Guéret & Prins (1999)
- Grupo GP5
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Figura A.87: Comparativo com a Literatura para Open Shop - Instâncias Guéret & Prins (1999)
- Grupo GP6
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Figura A.88: Comparativo com a Literatura para Open Shop - Instâncias Guéret & Prins (1999)
- Grupo GP7
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Figura A.89: Comparativo com a Literatura para Open Shop - Instâncias Guéret & Prins (1999)
- Grupo GP8
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Figura A.90: Comparativo com a Literatura para Open Shop - Instâncias Guéret & Prins (1999)
- Grupo GP9
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Figura A.91: Comparativo com a Literatura para Open Shop - Instâncias Guéret & Prins (1999)
- Grupo GP10
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Figura A.92: Comparativo com a Literatura para Open Shop - Instâncias Guéret & Prins (1999)
- Todos os Grupos GP
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Figura A.93: Comparativo com a Literatura para Open Shop - Instâncias Brucker et al. (1997) -
Todos os Grupos j


