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RESUMO 

 

 

Problemas de Otimização Combinatória são comumente encontrados no meio 
acadêmico e em empresas. Para resolver tais problemas, métodos exatos, 
heurísticos (incluindo meta-heurísticas e hiper-heurísticas) e abordagens 
híbridas são muito utilizados. Métodos exatos que encontram ótimo(s) 
global(ais) podem se enquadrar em soluções de custo exponencial ou fatorial, 
o que inviabiliza seu uso na prática. Por outro lado, abordagens heurísticas são 
rápidas e podem encontrar soluções próximas à ideal, porém estão sujeitas ao 
inconveniente de permanecerem próximas a ótimos locais. Uma alternativa 
para escapar desse inconveniente é recorrer as meta-heurísticas que 
empregam estratégias no sentido de escapar de ótimos locais para 
possivelmente encontrar o(s) ótimo(s) global(ais). Não obstante, meta-
heurísticas precisam de alterações para serem aplicadas em problemas de 
otimização combinatória. Alternativamente, hiper-heurísticas podem ser 
aplicadas no contexto de otimização combinatória, com a desvantagem de 
requererem uma implementação complexa. O presente trabalho apresenta um 
novo framework para a resolução de meta e hiper heurísticas, denominado de 
OPTimistic. O objetivo é simplificar e aumentar a produtividade do processo de 
desenvolvimento e também uso de meta e hiper-heurísticas. A primeira versão, 
aqui relatada, possui um módulo meta-heurístico baseado no modelo de 
Iterated Local Search. Para avaliação do framework, são apresentados como 
estudos de caso soluções para o Problema da Mochila Binária. Por meio das 
soluções obtidas para o estudo de caso, mostramos que alguns dos métodos 
heurísticos são capazes de encontrar soluções ótimas globais para todas as 
instâncias consideradas. 

 

 

Palavras-chave: Otimização Combinatória. Framework meta e hiper-heurístico. 

Heurísticas. Meta-heurísticas. Hiper-heurísticas. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Combinatorial Optimization Problems are usually employed for industrial and 
academic purposes. The solving of such problems include exact, heuristic 
(meta-heuristics and hyper-heuristics), and hybrid methods. Although exact 
methods enable the finding of global optima, they can be of either exponential 
or factorial complexity, which is prohibitive in practice. On the other hand, 
heuristics are fast and can find good enough solutions, but they are likely to 
stuck in local minima. An alternative to avoid such a problem is to resort to  
meta-heuristics. Nevertheless, the use of meta-heutistics for solving 
combinatorial optimization problems requires a complex parametrization. A 
viable option within this context is the use of hyper-heuristics that can easily 
handle several combinatorial optimization problems. Our study reports a meta-
hyper-heuristic framework called OPTimistic, whose goal is to increase the 
productivity in the meta and hyper-heuristic design process as well as to 
simplify the use of such methods for particular problems. The first OPTimistic 
implementation include a meta-heuristic module based on the Iterated Local 
Search model. As for the evaluation of OPTimistic, we report a case study 
regarding the methods we discussed and the Binary Backpack Problem. The 
results indicate some of the heuristic methods have found the global optimum 
for all instances evaluated. 

 

Keywords: Combinatorial optimization. Meta-hyper-heuristic framework. 

Heuristics. Meta-heuristics. Hyper-heuristics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta monografia apresenta um estudo sobre problemas de otimização 

combinatória, onde a classe de abordagens heurísticas, em particular meta e 

hiper-heurísticas, são o foco principal. Este capítulo está dividido da forma 

como se segue. A Seção 1.1 apresenta a motivação e a justificativa para o 

estudo. A Seção 1.2 descreve os problemas abordados. Já a Seção 1.3 discute 

a hipótese deste estudo. Complementarmente, as Seções 1.4 e 1.5 explicitam 

o objetivo geral e os objetivos específicos. Por fim, a Seção 1.6 discorre sobre 

a metodologia utilizada. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Dada à necessidade de minimizar os custos e maximizar benefícios em 

diversos domínios de problemas tais como gastos com transporte, materiais, ou 

ainda benefícios relacionados a investimentos, ocupação de espaço, peso 

entre outros, diversas pesquisas têm sido realizadas para encontrar soluções 

de casos onde exista uma solução que requeira o manejo de um Problema de 

Otimização Combinatória (POC). 

Diversos problemas se enquadram na categoria de Problemas de 

Otimização Combinatória, a se destacar: o Problema da Mochila Binária (No 

inglês, Binary Knapsack Problem), o Problema do Caixeiro Viajante (Em inglês, 

Traveling Salesman Problem), além do Problema de Programação de Horários 

(Em inglês, Timetabling Problem).  

Com o intuito de encontrar soluções boas o suficiente (ótimos locais) e 

eventualmente ideais (ótimas globais), são desenvolvidos e utilizados vários 

métodos tanto exatos quanto heurísticos. As heurísticas têm como objetivo 

encontrar soluções ótimas utilizando estratégias de complexidade 
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computacional reduzida, mas podem ficar “presas”1 em ótimos locais. De 

acordo com Souza (2011, p. 2)  

 

Heurística é uma técnica inspirada em processos intuitivos que 
procura uma boa solução a um custo computacional aceitável, sem, 
no entanto, estar capacitada a garantir sua otimalidade, bem como 
garantir quão próximo ela está da solução ótima.  

 

Exemplos de heurísticas são as heurísticas construtivas e as heurísticas de 

refinamento, ambas com suas definições descritas na Tabela 1. 

Tabela 1: Heurísticas construtivas e de refinamento. 

Heurísticas Descrição 

 

Construtivas 

Constroem uma solução de modo 

aleatório ou guloso (TEMPONI, 2007). 

 

De Refinamento (Busca Local) 

Partindo de uma solução inicial, 

caminham de vizinho para vizinho 

com o intuito de encontrar soluções 

melhores (SOUZA, 2011). 

 

Por outro lado, meta-heurísticas são modelos que fornecem diretrizes ou 

estratégias para desenvolver algoritmos heurísticos (SÖRENSEN; GLOVER, 

2013 apud MAASHI, 2014). Conforme Souza (2000, p. 15), contrariamente às 

heurísticas convencionais, as meta-heurísticas são de caráter geral e 

possibilitam evitar o inconveniente de ótimos locais ou, eventualmente, 

encontrar soluções ótimas globais para POCs.  

Na literatura existe uma vasta gama de meta-heurísticas, como por 

exemplo: Genetic Algorithm (GA) (REEVES, 2010), Greedy Randomized 

Adaptive Search Procedure (GRASP) (RESENDE; RIBEIRO, 2010), Iteraded 

                                            
1
 Heurísticas ficam presas quando encontram uma solução e, de acordo com suas estruturas 

de vizinhança utilizadas, não conseguem encontrar vizinhos (soluções) melhores. 
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Local Search (ILS) (LOURENÇO; MARTIN; STÜTZLE, 2010), Tabu Search 

(TB) (GENDREAU; POTVIN, 2010) e Ant Colony Optimization (ACO) 

(DORIGO; STÜTZLE, 2010). 

O último conceito-chave de nosso estudo é o de hiper-heurísticas que, de 

acordo com Burke et al. (2010), constituem em uma metodologia que 

automaticamente gerencia ou gera heurísticas. Hiper-heurísticas efetuam 

buscas no espaço de heurísticas ao invés do espaço de soluções, sendo que 

um dos seus principais objetivos é o de elevar o nível de generalização 

(MAASHI, 2014).  

Pode-se citar como exemplos de hiper-heurísticas, as que são 

implementadas no framework Hyflex (framework hiper-heurístico) (BURKE et 

al., 2009) e a hiper-heurística MOCAITO-HH (CARVALHO, VERGILIO E 

POZO, 2015). 

Tanto meta quanto hiper-heurísticas são soluções interessantes para o 

tratamento de um POC. Ainda que se tenha diversos métodos para abordar 

esta classe de problemas, desenvolver métodos mais eficazes e eficientes, 

bem como aumentar a produtividade no processo de seu desenvolvimento, são 

fatores muito relevantes para área da Otimização Combinatória. Como 

resultado esperado é possível vislumbrar o aumento de lucros ou diminuição de 

custos dos processos sujeitos à otimização.  

 

1.2 PROBLEMA 

 

Na literatura encontram-se diversos algoritmos meta-heurísticos 

associados ao tratamento de POCs, como em Oliveira, Santos e Araujo (2015) 

onde se utilizou a meta-heurística Busca Tabu para abordar o Problema do 

Mochileiro Viajante, e em Landes, Semaan e Penna (2017) que utilizaram uma 

hibridização das meta-heurísticas GRASP e ILS para abordar o problema do 

corte unidimensional. 
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Entretanto, devido as diferentes características dos POCs e das meta-

heurísticas, os desenvolvedores gastam muito tempo para implementá-las, 

sendo que muitas vezes são criadas soluções orientadas ao problema e com 

alto acoplamento.  Mais especificamente, as soluções são desenvolvidas para 

um POC específico e para que sejam aplicáveis a outros POCs existe a 

necessidade de alterações, como na parametrização (calibração), função 

objetivo, recurso para leitura do dataset, heurísticas construtivas, heurísticas de 

refinamento e heurísticas de perturbação, que refletem alterações na meta-

heurística desenvolvida. 

Nesse contexto se situam as hiper-heurísticas que objetivam, de modo 

automático, escolher as melhores heurísticas (ou gerar novas heurísticas) 

independentemente da instância do POC em questão. Entretanto, para que 

seja possível seu uso em diferentes problemas de otimização é necessário que 

sua implementação seja mais abstrata (menos específica). 

No ramo do desenvolvimento de algoritmos, comumente, são utilizados 

frameworks: ferramentas ou arquiteturas que têm por objetivo auxiliar o projeto 

e codificação de soluções de modo a facilitar o reúso, portabilidade e 

compartilhamento de código. Nesse sentido, frameworks têm demonstrado ser 

recursos interessantes para contornar o problema do tempo gasto na 

implementação de meta-heurísticas e de hiper-heurísticas (QU; BURKE, 2008; 

BURKE et al., 2009; DURILLO; NEBRO, 2011; LUKASIEWYCZ et al., 2011).  

 

1.3 HIPÓTESE 

 

Embora as meta-heurísticas sejam muito utilizadas na literatura para 

resolver POCs, como em Jardim, Semaan e Penna (2016) e em Rodrigues e 

Amaral (2016), cada desenvolvimento é feito especificamente para abordar um 

POC específico, ou seja, as estratégias são criadas com características 

específicas para aquele POC que será tratado. Assim, quando for preciso 
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aplicá-las aos outros POCs, elas precisarão sofrer mudanças tanto em sua 

implementação quanto em sua parametrização. 

Por outro lado, hiper-heurísticas são métodos mais genéricos, isto é, são 

métodos que podem ser aplicados em POCs diferentes sem a necessidade de 

sofrerem mudanças estruturais, o que é uma alternativa para a aplicação das 

meta-heurísticas em diferentes POCs.  

De forma a unir meta e hiper-heurísticas e considerando que no processo 

de desenvolvimento de algoritmos são utilizados frameworks para maior 

produtividade e estabilidade de código, a hipótese levantada nesta monografia 

é a seguinte: 

Hipótese do Trabalho: A implementação de um framework pode ser uma 

estratégia interessante para aumentar a produtividade na criação de meta e 

hiper-heurísticas, assim como uma estratégia viável para contornar o problema 

do tempo gasto na parametrização de meta-heurísticas para diferentes POCs.  

 

1.4 OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é estudar métodos heurísticos, meta-heurísticos e 

hiper-heurísticos para resolver POCs para verificar a Hipótese levantada na 

Seção anterior. Nesse sentido, a implementação de um framework de meta e 

hiper-heurísticas proporcionará generalização para a aplicação de meta-

heurísticas, ou seja, uma vez que tenham sido desenvolvidas, as mesmas 

serão facilmente aplicáveis a outros POCs. Para além disso, o framework 

também tem o objetivo de colaborar no processo de desenvolvimento de hiper-

heurísticas. 

Mais especificamente, quando um método meta-heurístico é projetado para 

abordar um POC específico, precisa sofrer várias mudanças para ser 

reutilizado, incluindo acréscimos e exclusões no código-fonte, o que consome 

tempo e recursos de projetistas. Embora existam métodos hiper-heurísticos, os 
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quais são desenvolvidos para suportar diferentes POCs sem necessidade de 

alterações, esses métodos são mais complexos, em termos de abstração, de 

serem implementados. 

É importante destacar que existem frameworks para a criação de meta-

heurísticas (DURILLO; NEBRO, 2011; LUKASIEWYCZ et al., 2011) e de hiper-

heurísticas (QU; BURKE, 2008; BURKE et al., 2009). Entretanto, através de 

pesquisas para este trabalho, não foi possível encontrar um framework que 

aborde tanto implementação de meta-heurísticas quanto implementação de 

hiper-heurísticas.  Neste trabalho, foi feito um estudo sobre a implementação 

de um framework meta e hiper-heurístico, que tem por objetivo auxiliar o 

processo de criação de meta e hiper-heurísticas. A implementação de uma 

meta-heurística no framework possibilita que esta seja facilmente aplicada a 

diversos POCs. 

Além da implementação, almeja-se definir uma arquitetura dessa categoria 

de frameworks usando 3 camadas. Tanto a implementação quanto a 

arquitetura serão avaliadas por meio da aplicação do clássico Problema da 

Mochila Binária (PMB), onde serão feitas comparações estatísticas dos 

resultados obtidos pela implementação com alguns dos resultados encontrados 

na literatura. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

Como parte da metodologia deste trabalho, foram feitos estudos na 

literatura sobre problemas de otimização combinatória, algoritmos heurísticos, 

além de métodos meta e hiper-heurísticos.  

Como abordagem prática, um framework meta e hiper-heurístico foi 

desenvolvido em Java. Denominamos o framework como OPTimistic, um 

acrônimo para Optimization (otimização) e Optimistic (otimista). A ferramenta 

suporta implementações de meta-heurísticas e foi desenvolvida sob uma 



19 

 

arquitetura capaz de suportar implementações de hiper-heurísticas, em uma 

extensão da arquitetura do framework HyFlex (BURKE et al., 2009). 

Dentro do framework OPTimistic, foi implementado um módulo meta-

heurístico baseado na abordagem Iterated Local Search (ILS)  de Lourenço et 

al. (2010) e o módulo foi aplicado em um conjunto de oito instâncias do 

problema PMB, onde os resultados obtidos foram comparados com os ótimos 

globais (melhores soluções) das instâncias. Ressalta-se que o ILS utilizou 5 

heurísticas de construção, 8 heurísticas de busca local e 1 heurística de 

perturbação. 

 

2 PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA E MÉTODOS 

UTILIZADOS 

 

 

Este capítulo descreve problemas de otimização combinatória, bem 

como alguns dos métodos de resolução utilizados em seu tratamento. Mais 

especificamente, a Seção 2.1 define e explica o termo Problema de Otimização 

Combinatória. As Seções 2.2 e 2.3, respectivamente, abordam os métodos 

heurísticos e meta-heurísticos. A Seção 2.4 aborda o tema de hiper-heurísticas. 

 

2.1 PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA 

 

Segundo Temponi (2007, p.17), “um problema de otimização combinatória 

é um problema de maximização ou minimização [...]”. Em tais problemas existe 

uma função objetivo, a qual precisa ser maximizada ou minimizada, além de 

um conjunto de restrições. Ainda de acordo com Temponi (2007), um problema 

de otimização é definido pelo par  (.), FS , onde 
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 S : é um conjunto discreto de todas as soluções possíveis e viáveis (s) 

para um problema de otimização. 

 (.)F : é uma função objetivo que retorna um valor para cada Ss  . 

O objetivo ao resolver um problema de otimização combinatória é 

encontrar Ss * , onde as relações 

Sssfsf  ),(*)(  (1) 

Sssfsf  ),(*)(  (2) 

sejam satisfeitas, para o caso (1) de minimização e (2) de maximização. 

Deste modo, um problema de otimização de minimização é dado por: 

Função objetivo 

)(min sf  

Restrito a 

Ss   

Já um problema de otimização de maximização segue por: 

Função objetivo 

)(max sf  

Restrito a 

Ss   

Existem diversos métodos para resolverem POCs na literatura. Entre os 

principais estão os métodos exatos e os métodos heurísticos (TEMPONI, 

2007). Métodos exatos têm a vantagem de conseguir encontrar a solução ideal 

(ótimo global), entretanto para isso podem consumir tempo não-polinomial 

(TEMPONI, 2007). Os métodos heurísticos possuem a vantagem de serem 
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capazes de encontrar soluções viáveis em tempo polinomial, porém não 

garantem encontrar a solução ideal para o problema (TEMPONI, 2007). 

Com essas premissas, utilizar métodos exatos é viável somente quando 

se deseja obter a solução ideal e o fator tempo não é crucial, ou também 

quando se tem alto poder de processamento para resolver os problemas em 

tempo permitido. Por outro lado, segundo Temponi (2007),  

 

Na resolução de problemas práticos, os métodos heurísticos têm se 
mostrado bastante apropriados, pois permitem a obtenção de boas 
soluções viáveis com maior rapidez que os métodos exatos. 

 

Além desses dois grupos (algoritmos exatos e heurísticos), também são 

muito utilizados os métodos meta-heurísticos, abordagens que podem evitar o 

problema de ótimos locais, porém ainda sem garantias de encontrar a solução 

ideal. Finalmente, uma quarta categoria de algoritmos para resolução de POCs 

são os métodos hiper-heurísticos, que constituem em estratégias para 

(automaticamente) gerenciar ou gerar heurísticas (BURKE et al., 2010). Além 

disso, estes métodos são aplicáveis a vários POCs sem necessidade de 

alterações.  

 

2.2 HEURÍSTICAS 

 

Existem dois tipos de heurísticas comumente encontradas na literatura: as 

heurísticas construtivas e as heurísticas de refinamento. 
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2.2.1 Heurísticas Construtivas e Gulosas 

 

 

As heurísticas construtivas partem de uma solução vazia (que não é 

válida para o problema de otimização) e utilizando uma estratégia aleatória, 

semi-gulosa ou gulosa constroem a solução final item por item. Tomando por 

exemplo o PMB (Seção 4), uma heurística de construção aleatória consiste em 

escolher aleatoriamente um item e tentar inseri-lo na mochila, sendo que esse 

passo se repete até não ser mais possível inserir outro item devido o peso 

máximo permitido pela mochila. 

Ainda considerando o mesmo exemplo, uma construção gulosa se 

baseia em ordenar os itens de acordo com o valor e tentar inseri-los em ordem 

decrescente. Outra forma poderia ser a de ordenar os itens de acordo com a 

razão valor/peso e tentar inseri-los na mochila seguindo ordem decrescente de 

acordo com a razão. Essa heurística gulosa está descrita na Figura 1: 

 

Figura 1: Heurística Gulosa (SOUZA, 2011, p. 3). 

 

Note que a solução na Figura 1 mostra que para cada problema existe 

uma heurística específica, isto é, a heurística gulosa é feita de acordo com o 

POC em questão. Tanto heurísticas aleatórias quanto gulosas têm suas 

vantagens e desvantagens. A seguir estão descritas algumas vantagens e 

desvantagens de cada uma. 
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Heurísticas aleatórias: 

 Vantagens: 

o Fácil implementação; 

o Encontram soluções diversificadas; 

o Não ficam presas em ótimos locais. 

 Desvantagens: 

o Geram muitas soluções com pouca qualidade, isto é, soluções 

que quando aplicadas na função objetivo do POC abordado 

retornam um valor distante do melhor possível. 

 

Heurísticas gulosas: 

 Vantagens: 

o Normalmente na fase inicial encontram soluções com mais 

qualidade (retornam valores melhores) do que as heurísticas 

aleatórias. 

 Desvantagens: 

o Mais complexas para serem desenvolvidas; 

o Ficam presas em ótimos locais. 
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2.2.2 Heurísticas de Refinamento 

 

 

As heurísticas de refinamento são métodos que têm o objetivo melhorar 

uma solução a partir de um conjunto resposta inicial. Para isso, são geradas 

soluções vizinhas da solução inicial que são analisadas em um segundo 

momento. De modo mais formal, dada uma solução Ss  , o objetivo é de 

encontrar )(' sNs  , de modo que 's  seja melhor do que s . Assim, caso o 

's  seja melhor do que s , ocorre a atualização 'ss  . 

Segundo Temponi (2007, p. 19), “uma solução 's  faz parte da 

vizinhança da solução s  se, e somente se, 's  resultou de uma modificação 

em s , de tal maneira que continue a fazer parte do conjunto de soluções 

possíveis”.  

 

Uma heurística de refinamento é o Método da Descida (SOUZA, 2011). 

Esse método parte de uma solução inicial e busca analisar todos os vizinhos 

dessa solução com o objetivo de encontrar uma solução melhor, sendo que 

caso encontre uma solução melhor, a solução atual é atualizada e todos os 

passos anteriores são executados novamente. Ou seja, ele analisa todos os 

vizinhos de uma solução até que encontre um ótimo local. A Figura 2 apresenta 

esta estratégia: 

 

 

Figura 2: Método de Descida (SOUZA, 2011, p. 10). 
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Com o intuito de exemplificar melhor o comportamento da heurística de 

descida, a Figura 3 demonstra o comportamento em três iterações: 

 

 

Figura 3: Comportamento do Método de Descida (TEMPONI, 2007, p. 21). 

 

A Figura 3 mostra que o método de descida parte de uma solução e vai 

seguindo em direção a um ótimo local, sendo que quando alcança esse ponto o 

método interrompe a sua execução.   

Outra heurística de refinamento da literatura é o método de descida 

randômica (SOUZA, 2011). Diferentemente do método de descida, o método 

de descida randômica apenas escolhe um vizinho aleatoriamente. Caso esse 

vizinho seja uma solução melhor do que a anterior, esse vizinho passa a ser a 

nova solução. Outro diferencial é que esse método interrompe sua execução 

quando atinge um número máximo de execuções sem melhora na solução 

atual. Portanto, não há garantia de que a solução final seja um ótimo local 

(SOUZA, 2011). A Figura 4 mostra a estratégia de um método de descida 

randômica: 
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Figura 4: Método de Descida Randômica (SOUZA, 2011, p. 14). 

 

 

2.3 META-HEURÍSTICAS 

 

De acordo com Sörensen e Glover (2013), meta-heurísticas são modelos 

que fornecem diretrizes ou estratégias para desenvolver algoritmos heurísticos. 

Ademais, Souza (2011. p. 15) afirma que “contrariamente às heurísticas 

convencionais, as meta-heurísticas são de caráter geral e providas de 

mecanismos para tentar escapar de ótimos locais ainda distantes dos ótimos 

globais”. 

As meta-heurísticas são divididas em duas categorias: meta-heurísticas de 

busca local e meta-heurísticas populacionais (SOUZA, 2011). As meta-

heurísticas de busca local basicamente geram alterações na solução corrente 

para gerar boas soluções vizinhas (SOUZA, 2011). Já as meta-heurísticas 

populacionais geram um conjunto de soluções e tentam combiná-las para obter 

soluções melhores (SOUZA, 2011). 

Como exemplo de meta-heurísticas de busca local, se pode citar os 

métodos Iterated Local Search (ILS), Greedy Randomized Adaptive Search 

Procedure (GRASP) e Tabu Search (TS). Já como exemplo de meta-
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heurísticas populacionais, se pode mencionar Genetic Algorithms (GA) e o Ant 

Colony Optimization (ACO). 

 

2.3.1 Iterated Local Search (ILS) 

 

 

Segundo Temponi (2007), a meta-heurística ILS parte do princípio de que 

ao se perturbar uma solução para gerar uma nova solução e depois 

executando um novo procedimento de busca local sobre essa nova solução é 

possível que uma solução melhor seja encontrada. 

Assim, a ILS utiliza o recurso de perturbação com o intuito de escapar de 

ótimos locais para encontrar soluções melhores. Todavia, é importante 

ressaltar que, de acordo com Souza (2011), a perturbação deve ser forte o 

suficiente para escapar do ótimo local e explorar diferentes regiões, porém 

também deve ser fraca o suficiente para guardar características do ótimo local. 

Além disso, perturbações muito pequenas fazem com o que algoritmo 

retorne para a melhor solução já encontrada, e perturbações muito grandes 

geram novas soluções aleatoriamente (LOURENÇO; MARTIN; STÜTZLE, 

2010). Assim, percebe-se que o nível de perturbação do ILS é um fator muito 

importante para aperfeiçoar o encontro de melhores soluções. A Figura 5 

descreve a meta-heurística ILS: 
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Figura 5: ILS (TEMPONI, 2007, p. 23). 

 

Para exemplificar melhor o comportamento da meta-heurística ILS, 

principalmente sobre o seu método de perturbação, considere o exemplo na 

Figura 6:  

 

Figura 6: Comportamento da meta-heurística ILS (TEMPONI, 2007, p. 25). 

 

Sobre a Figura 6, mais especificamente, o processo de perturbação da ILS 

consiste em perturbar uma solução s  para gerar uma solução 's , depois disso 

se aplica um processo de busca local sobre a solução 's  para tentar encontrar 
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um de seus vizinhos ''s  que seja mais viável do que a solução s . Assim, caso 

o ''s  seja mais viável do que a solução s , então '.'ss   

 

2.4 HIPER-HEURÍSTICAS 

 

Diferentemente dos métodos heurísticos e meta-heurísticos, as hiper-

heurísticas atuam no espaço de busca de heurísticas e não no espaço de 

busca de soluções. Segundo Burke et al. (2010), esses métodos atuam, 

automaticamente, no gerenciamento ou criação de heurísticas. Portanto, hiper-

heurísticas são responsáveis por escolherem, de maneira inteligente, quais as 

melhores heurísticas ou qual a melhor sequência de heurísticas que deve ser 

aplicada a um determinado POC.  

Além disso, hiper-heurísticas são aplicáveis a vários POCs, sendo que a 

transição de um problema para o outro é simples. Sucupira (2007, p. 47) 

reforça essa afirmação explicitando que “A robustez é uma qualidade crucial, 

por ser capaz de tornar uma hiper-heurística apta a cumprir o seu principal 

papel: a reutilização simples, com resultados de boa qualidade”.  

Basicamente, os modelos de hiper-heurísticas são compostos por 3 

níveis, conforme ilustra a Figura 7. Com base nessa figura, três níveis devem 

ser implementados, são eles: 
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Figura 7: Modelo de Hiper-heurística. 

 

 Nível Alto: onde as heurísticas de baixo nível são criadas ou 

gerenciadas. 

 Nível do meio (barreia de domínio): funciona como uma interface entre 

a camada de alto nível com a camada de baixo nível. Esse nível é 

responsável por executar a sequência, criada pelo nível alto, de 

heurísticas de baixo nível. 

 Nível Baixo: contém as heurísticas de baixo nível específicas para um 

POC. Neste nível podem existir heurísticas de construção, perturbação e 

de buscas locais. 
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2.4.1 Revisão da Literatura 

 

Segundo Burke et al. (2010), o termo hiper-heurística teve início em 1997 

para descrever um protocolo que combina vários métodos de inteligência 

artificial no âmbito da demonstração do teorema automatizado, sendo que em 

2000 o termo foi utilizado para descrever heurísticas para escolher heurísticas 

no campo de otimização combinatória. A ideia de heurística para o 

desenvolvimento de heurísticas, de acordo com Burke et al. (2010), pode ser 

encontrada em estudos feitos por volta de 1960, sendo que foi desenvolvida 

por vários autores em 1990. 

Em Sucupira (2007) foram implementadas duas hiper-heurísticas 

clássicas da literatura e três novas estratégias. Foram implementadas e 

sofreram alterações as hiper-heurísticas de busca por entornos desenvolvidas 

por Soubeiga (2003) e a evolutiva indireta encontrada em Han, Kendall e 

Cowling (2002). Sobre as três novas hiper-heurísticas desenvolvidas, duas 

delas são baseadas em meta-heurística populacionais, onde uma é baseada 

na meta-heurística Reconexão por Caminhos e a outra em Estimativa de 

Distribuição. A terceira é baseada em algoritmos de Busca por Entornos.  

Drake et al. (2014) apresenta uma hiper-heurística que utiliza 

programação genética para gerar algoritmos construtivos voltados para o PMB 

multidimensional. A referida hiper-heurística utiliza aprendizagem off-line, onde 

as heurísticas de construção são treinadas em um conjunto de instâncias e 

depois são aplicadas em instâncias desconhecidas da mesma classe do 

problema de otimização.  

Aziz (2015) desenvolveu uma hiper-heurística de seleção objetivando o 

problema do caixeiro viajante, sendo que a estratégia é baseada na meta-

heurística colônia de formigas. Para tanto, o autor utilizou uma abordagem na 

qual a hiper-heurística utiliza dois procedimentos de trilha dos feromônios. 

Em Carvalho, Vergilio e Pozo (2015), foi desenvolvida uma hiper-

heurística chamada MOCAITO-HH (MOCAITO using Hyper Heuristics) para 
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tratar o problema da sequência de módulos para teste de software para a 

construção de stubs para teste de integração. A MOCAITO-HH é uma 

abordagem baseada na MOCAITO (Multi-objective Optimization and Coupling-

based Approach for the Integration and Test Order problem) de Assunção et al. 

(2014) para determinar as sequências de teste como, também, utiliza a função 

de seleção Choice Funtion proposta por Maashi, Özcan e Kendall (2014) na 

qual foi uma modificação da Choice Funtion de Cowling, Kendall e Soubeiga 

(2001).  

Outro trabalho é o de Parada et al. (2016), onde foi implementado um 

framework de Programação Genética voltado para a geração off-line de 

algoritmos para o PMB. 

 

3 OPTIMISTIC: UM FRAMEWORK META e HIPER-HEURÍSTICO 

 

Neste estudo um framework meta e hiper-heurístico, denominado 

OPTimistic, um acrônimo para Optimization e Optimistic, foi desenvolvido em 

Java. O OPTimistic suporta implementações de meta-heurísticas e segue uma 

arquitetura para também suportar implementações de hiper-heurísticas.  

O OPTimistic segue o modelo tradicional de uma hiper-heurística como 

descrito pela seção  2.4 e foi inspirado no framework HyFlex de Burke et al. 

(2009). Assim, como no HyFlex, o OPTimistic segue a arquitetura de 3 níveis: 

nível alto, nível do meio (barreiro de domínio) e nível baixo. A Figura 8 

representa esses níveis: 
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Figura 8: Modelo do OPTimistic. 

  

A implementação do OPTimistic conta com os seguintes recursos: 

 Engine hiper-heurística: permite que as heurísticas de alto nível 

manipulem (gerenciem) as heurísticas de baixo nível sem haver contato 

entre ambas. Para isso, existe uma estrutura localizada na camada do 

meio (nível do meio) que faz a interface entre a camada de alto nível 

com a camada de baixo nível. 

 Módulos meta-heurísticos: modelos de meta-heurísticas, as quais 

podem ser aplicáveis para qualquer POC. Assim, é evitada a 

reimplementação de meta-heurísticas quando for aplicá-las em outros 

POCs.  

 Gerenciamento e geração automática de algoritmos: através de 

mecanismos inteligentes, efetua o gerenciamento ou geração de 

algoritmos. Esse recurso ainda está em fase de desenvolvimento.   
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3.1 NÍVEL BAIXO 

 

O nível baixo inclui heurísticas específicas para um POC. Neste nível são 

desenvolvidas as heurísticas de construção, perturbação e de busca local. 

Além disso, é importante ressaltar que neste nível deve ser feita a leitura das 

instâncias (dataset) de acordo com o POC abordado, bem como uma função 

objetivo. A Figura 9 ilustra esse nível: 

 

Figura 9: Problema específico. 

 

 Este nível inclui um problema específico 1
p , sendo que este contém: 

 F(x): uma função objetivo específica para o problema abordado; 

 hc: conjunto de heurísticas de construção; 

 ds: dataset, ou seja, instância do problema em questão; 

 hbl: conjunto de heurísticas de refinamento (buscas locais); 
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 s: solução para o problema; 

 hp: conjunto de heurísticas de perturbação; 

 io: entrada e saída de dados (io, do inglês input and output). 

 

 Para que o modelo da meta-hiper-heurística desenvolvida neste estudo 

seja aplicado em qualquer problema de otimização, apenas é necessário que 

sejam implementadas simples heurísticas de baixo nível (heurísticas de 

construção, busca local e perturbação), um recurso para leitura do dataset 

(instâncias) e uma função objetivo.  

 

3.2 NÍVEL DO MEIO (BARREIRA DE DOMÍNIO) 

 

O nível do meio (barreira de domínio) do framework desenvolvido neste 

trabalho atua de maneira semelhante a uma linguagem de programação 

interpretada: interpreta as instruções de alto nível e executa as respectivas 

instruções de baixo nível de acordo com a arquitetura base. No caso deste 

estudo, as instruções de alto nível podem ser uma simples sequência de 

heurísticas de baixo nível, como também, pode ser um algoritmo que é 

composto por heurísticas de baixo nível, e as instruções de baixo nível são as 

heurísticas específicas (de construção, busca local e perturbação) para o POC.  

Partindo desta analogia, o nível do meio atua como uma interface entre o 

nível alto e o nível baixo. No nível do meio há uma Engine que interpreta a 

sequência ou o algoritmo transmitido pelo nível acima e chama as referentes 

heurísticas do nível abaixo. Destaca-se que a Engine utiliza o padrão de projeto 

Reflection para invocar as heurísticas de baixo nível. 

De maneira resumida, o nível do meio (barreira de domínio) dispõe de: 
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 Engine: interpreta a sequência de heurísticas ou algoritmo transmitido 

pela camada de alto nível e executa as heurísticas na camada de baixo 

nível; 

 IO: recurso para efetuar a leitura do dataset (instâncias) do problema em 

questão; 

 Repository: armazena a melhor solução de baixo nível (Do problema 

específico), bem como a solução de alto nível (Algoritmo ou uma 

sequência de heurísticas de baixo nível). 

Sobre a execução da solução de alto nível, a camada do meio recebe uma 

sequência de nós (blocos) de comandos, cada qual composto por outros nós 

ou uma referencia numérica para as heurísticas de baixo nível. Depois disso, a 

Engine é responsável por interpretar esses blocos e executá-los, ou seja, 

executará a sequência de heurísticas ou o algoritmo representado pela solução 

de alto nível. A Figura 10 apresenta esse processo: 



37 

 

 

Figura 10: Solução de alto nível e sua interpretação. 

 

De acordo com a Figura 10, a Engine do framework recebe uma solução 

de alto nível, que possui blocos de comandos, e interpreta essa solução de 

modo que execute o seu algoritmo (representado na Figura 10 pelo quadro 

Program SolutionHigh). 

O Repositório contido na camada do meio (nível do meio) é o responsável 

por armazenar tanto a melhor solução de baixo nível quanto a melhor solução 

de alto nível. Para tanto, a cada execução de uma heurística de baixo nível, a 

Engine transfere essa solução para o Repositório e ele decide se deve atualizar 

a solução atual, tanto de baixo nível quanto de alto nível. Vale ressaltar que o 

repositório contém um mecanismo para avaliar as soluções de acordo com a 

função objetivo do POC em questão. 

Naturalmente, o nível do meio colabora para a maior abstração do 

framework, tornando-o capaz de ser utilizado em vários POCs sem precisar ser 
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readaptado. Deste modo, é preciso apenas que sejam desenvolvidas as 

heurísticas de baixo nível, uma função objetivo e um recurso para a leitura das 

instâncias (dataset), todos específicos para o POC que será abordado. 

 

3.3 NÍVEL ALTO 

 

A camada de alto nível do framework tem a funcionalidade de criar e 

gerenciar uma solução de alto nível. É importante destacar que uma solução de 

alto nível pode ser uma simples sequência de heurísticas de baixo nível, como 

também, de maneira mais complexa, pode ser um algoritmo que é composto 

por heurísticas de baixo nível e componentes de algoritmos (como condicionais 

(IF), laços (FOR, WHILE) e operadores lógicos (OR, AND, NOT)).  

Assim, essa camada tem o objetivo de suportar implementações de meta-

heurísticas, de hiper-heurísticas e também pode ser usada como base para 

pesquisas em Geração Automática de Algoritmos. Todavia, cabe destacar que 

na atual versão o OPTimistic (em sua camada de alto nível) suporta 

implementações de meta-heurísticas e está em vias de suportar 

implementações de hiper-heurísticas. 

A camada de alto nível tem de criar uma solução de alto nível, a qual é 

composta por blocos (nós) de comandos comumente encontrados em 

linguagens de programação, como comandos de While, For e If  Else, bem 

como pelos blocos Constructor, Item e Pertubation. O bloco do tipo 

NodeConstructor e o bloco do tipo NodeItem,  respectivamente, armazenam 

uma referência numérica para uma heurística de baixo nível de construção e de 

busca local. O bloco do tipo NodePertubation armazena uma referência para 

uma heurística de perturbação. Já os demais blocos podem armazenar um ou 

mais blocos do conjunto de blocos. 

Destaca-se que nesta estrutura existe uma superclasse, denominada de 

NodeBase, que é classe mãe das outras classes (NodeConstructor, NodeItem, 
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NodePertubation, NodeItem, NodeIF, NodeFor e NodeWhile) para que, deste 

modo, seja possível efetuar o polimorfismo responsável por permitir a 

montagem de uma solução de alto nível. A Figura 11 apresenta um diagrama 

de classes para ilustrar melhor os tipos (classes) de blocos de comandos e 

seus relacionamentos:  

 

 

Figura 11: Diagrama de classes dos blocos de comandos da camada de alto nível. 

 

A própria montagem de uma solução se enquadra como um POC. 

Levando em conta uma solução com tamanho fixo, a decisão de qual a melhor 

sequência de nós (blocos) se enquadra em um POC parecido com o clássico 

problema do caixeiro viajante, onde a função objetivo é a de encontrar uma 

solução de alto nível que encontre a melhor solução de baixo nível. 

Para dar início ao suporte para implementações de hiper-heurísticas no 

framework, foi desenvolvida uma heurística construtiva e heurísticas de busca 

local para atuarem na criação e gerenciamento da solução de alto nível. Mais 

especificamente, o OPTimistic dispõe de uma heurística construtiva aleatória, e 

como heurísticas de busca local dispõe das clássicas heurísticas Or-opt, 2-opt 

e Reverse. Embora já se tenha implementação dessas heurísticas, é 

importante frisar que o recurso para gerenciar e gerar heurísticas está em fase 
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de desenvolvimento, onde há necessidade de mais implementações para dar 

suporte às hiper-heurísticas. 

 

3.3.1 ILS-OPTimistic 

 

Com o intuito de analisar a eficácia e eficiência do framework 

desenvolvido neste estudo, foi implementado um módulo meta-heurístico na 

camada de alto nível do OPTimistic. Neste módulo existe um modelo baseado 

na meta-heurística ILS. A Figura 12 ilustra o módulo ILS do framework: 

 

Figura 12: Modelo ILS do framework. 

 

Desta forma, a meta-heurística implementada no framework é montada 

sequencialmente por: 
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 Uma heurística construtiva: selecionada aleatoriamente no ato de 

montagem da meta-heurística. 

 Um laço de repetição (For): responsável por executar as demais 

heurísticas de acordo com um número máximo de iterações (Critério de 

parada). 

 Uma heurística de perturbação: selecionada aleatoriamente no ato de 

montagem da meta-heurística. 

 N heurísticas de busca local: selecionadas em ordem sequencial de 

acordo com sua numeração ),,,(
21 n

hhh  . 

Importante ressaltar que na montagem da meta-heurística as heurísticas de 

construção e perturbação são selecionadas aleatoriamente. Todavia, uma vez 

que a meta-heurística tenha sido montada, a mesma é executada de acordo 

com o número máximo de iterações contido no seu For. Por fim, caso o ILS 

seja executado (montado) mais de uma vez, todo esse ciclo de procedimentos 

é executado novamente. 

 

4 ESTUDO DE CASO – PROBLEMA DA MOCHILA BINÁRIA 

 

Para verificar e validar a arquitetura do framework proposto, ou seja, 

testar sua eficiência e eficácia, a ferramenta foi aplicada em um conjunto de 

oito instâncias do Problema da Mochila Binária. Logo, as estatísticas referentes 

aos resultados alcançados têm como foco averiguar a aplicabilidade do 

framework e não com ênfase no Problema da Mochila Binária. 
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4.1 DESCRIÇÃO 

 

O Problema da Mochila Binária (PMB) consiste em: tem-se uma mochila 

com capacidade máxima de peso, e tem-se um conjunto de itens que podem 

compor a mochila, sendo que cada item tem seu peso e seu valor. O objetivo é 

escolher quais itens inserir na mochila de modo que maximize o valor total 

inserido sem ultrapassar o peso máximo suportado. 

Um exemplo de instância e solução de um PMB é descrito na Figura 13: 

 

Figura X 

No exemplo tem-se uma mochila com capacidade de peso de 50. A linha 

Item representa os identificadores dos itens; a linha Peso demonstra os pesos 

de cada item; e a linha Valor representa os valores dos itens. Vale destacar 

Exemplo de uma Mochila binária 

 

Capacidade: 50 

 

Item 0 1 2 3 4 5 6 

Peso 31 10 20 19 4 3 6 

Valor 70 20 39 37 7 5 10 

 

 

Solução 1 0 0 1 0 0 0 

Peso total = 50 

)( xf = 107 

 

Figura 13: Exemplo do Problema da Mochila Binária. 
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que cada item tem seus valores de acordo com sua coluna, ou seja, se pode 

afirmar que o item 0 tem peso igual a 31 e valor igual a 70. 

Na linha Solução tem-se a solução para este problema, a qual é 

composta por valores }1,0{ sendo que o valor 0 representa que o item não foi 

inserido na mochila, enquanto que o valor 1 indica que o item foi escolhido. 

Mais detalhadamente, a solução descrita compreende que somente os itens 0 

e 3 foram inseridos na mochila, onde juntos fazem com que a mochila tenha 

peso total igual a 50 e valor, )( xf , igual a 107. 

 

4.2 MODELAGEM DO PROBLEMA 

 

 

De maneira formal, o PMB pode ser descrito como: dado um conjunto 

E  de itens i
e , tal que ni ,,1  . Cada i

e  tem seu peso, i
p , e seu valor, 

i
v . O objetivo é inserir os itens e  em uma mochila com capacidade máxima 

de peso c , de modo que maximize o resultado do somatório dos valores 

inseridos sem que o resultado do somatório dos pesos inseridos na mochila 

seja maior do que c . Abaixo está descrito o modelo de otimização para este 

problema. 

Função objetivo: 




n

i

ii
xv

1

max  
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Restrito a: 

},,2,1{}1,0{

,,

1

nix

cvp

cxp

i

ii

n

i

ii













 

 

Dados de entrada: 

 n  = total de itens. 

 i
v = valor do item i . 

 i
p = peso do item i . 

 c = capacidade máxima de peso suportado pela mochila. 

Variável de decisão: 

 i
x = 1 se o item i  está inserido na mochila, e 0 caso contrário. 

 

4.3 BREVE REVISÃO DA LITERATURA  

 

O PMB é muito encontrado em estudos da literatura, e sua aplicação é 

válida para vários problemas do mundo real. Abaixo serão explícitos alguns 

estudos feitos no âmbito do PMB. 

Em Brito, Silva e Santos (2007), o PMB foi tratado através de uma 

abordagem a qual utilizou o clássico algoritmo genético. O intuito do trabalho 

foi de analisar estratégias de seleção usadas no algoritmo, onde o conjunto foi 

composto pelas seguintes estratégias: Roleta, Torneio, Torneio Estocástico, 

Seleção Aleatória, Seleção Determinística, Seleção Estocástica por Resto Sem 
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Reposição, Seleção Estocástica por Resto Com Reposição, Seleção 

Estocástica Sem Reposição por Ranking. Para efeito de comparação e de 

acordo com a estratégia de seleção, foram criadas 9 versões do algoritmo 

genético, cada versão com sua própria estratégia. Por fim, de acordo com as 

instâncias testadas, em média, a seleção aleatória gerou os melhores 

resultados. 

Já Souza e Rafael (2014) trataram o PMB utilizando um comparativo de 

tempo e de solução de 4 clássicos algoritmos: Força bruta, Programação 

Dinâmica, Algoritmo Guloso e Branch and Bound. Vale ressaltar que o 

Algoritmo Guloso foi expandido em 3 estratégias, as quais foram de selecionar: 

itens de maior valor, itens com menor peso e maior razão valor/peso. Porém, 

como a estratégia de melhor razão/peso alcançou os melhores resultados entre 

as três, então somente esta foi utilizada para efeito de comparativo com os 

demais algoritmos. Por fim, foi concluído que cada algoritmo tem sua vantagem 

e desvantagem, ou seja, a escolha de qual algoritmo aplicar deve ser feita de 

acordo com as situações como tamanho da instância, equipamentos 

necessários e objetivos desejados. 

Em Cruz et al. (2017) o problema de reordenação de kernels para serem 

executados em GPU foi modelado como o PMB. Neste trabalho, os autores 

desenvolveram um algoritmo guloso e o comparou com um algoritmo de 

programação dinâmica e com um algoritmo, que segundo os autores, é um 

padrão implementado em GPUs modernas. Depois dos experimentos, os 

resultados demonstraram que o algoritmo guloso obteve ganhos no tempo 

médio de turnaround e no throughput do sistema comparado com o algoritmo 

padrão, mas quando o mesmo foi comparado com o algoritmo de programação 

dinâmica, obteve resultados inferiores, porém os resultados foram próximos e 

com overhead menor. 
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4.4 EXPERIMENTOS 

 

 

Os resultados computacionais apresentados nesta seção foram obtidos 

através da utilização do módulo ILS presente no OPTmistic. O ambiente de 

testes utilizado para os experimentos aplicados no PMB foi composto pela 

seguinte configuração: processador Intel core i3-4005U 1,70GHz, 3 M de 

cache, 4 GB RAM e sistema operacional OpenMandriva Lx 2.3.  

 

4.4.1 Instâncias Utilizadas 

 

 

Para testar a eficácia e a eficiência do framework proposto neste estudo, 

foram utilizadas oito instâncias da literatura (nomeadas de P01 até P08)2, que 

contêm a quantidade de itens variando de 5 até 24. As referidas instâncias 

estão descritas na Tabela 2. Ressalta-se que para averiguar as soluções ideais 

para as instâncias, foi criado, em Java, um algoritmo de força bruta. 

Sobre o algoritmo de força bruta, leva-se em consideração que: dada a 

quantidade de itens de uma instância do PMB, existe um número máximo de 

combinações possíveis para formar uma solução. Como exemplo, com 10 itens 

é possível ter 10
2  combinações possíveis para formar uma solução. Pensando 

nisso, de acordo com a instância, o algoritmo consiste em determinar o número 

máximo de combinações possíveis e depois, em um laço de repetição 

começando em 0 e indo até o número máximo de combinações menos 1, 

converter o valor decimal da iteração corrente para binário. Assim, como cada 

valor binário é uma solução, apenas é preciso averiguar qual é a melhor 

                                            
2
 Dados disponíveis em 

people.sc.fsu.edu/~jburkardt/datasets/knapsack_01/knapsack_01.html.  
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solução entre todas possíveis. Lembra-se que a restrição de capacidade 

máxima é verificada e as soluções inviáveis são desconsideradas. 

 

Tabela 2: Descrição das instâncias do Problema da Mochila Binária. 

Instâncias Capacidade Itens Média Valor D. P. Valor Média Peso D. P. Peso 

P01 165 10 67,90 15,43 53,70 23,50 

P02 26 5 18,20 4,45 9,40 1,85 

P03 190 6 44,17 18,41 58,50 20,39 

P04 50 7 26,86 21,76 13,29 9,62 

P05 104 8 163,50 185,93 17,75 15,90 

P06 170 7 542,57 53,42 53,00 6,26 

P07 750 15 183,73 33,28 95,53 16,62 

P08 6.404.180 24 1.079.842,04 601.882,89 533.681,67 294.478,56 

 

 

A descrição das colunas da Tabela 2 segue como: 

 Instâncias: instâncias utilizadas nos experimentos. 

 Capacidade: capacidade máxima de peso suportada pela mochila. 

 Itens: quantidade de itens disponíveis para comporem a mochila. 

 Média Valor: média aritmética dos valores de todos os itens. 

 D. P. Valor: desvio padrão populacional dos valores de todos os itens. 

 Média Peso: média aritmética dos pesos de todos os itens. 

 D. P. Peso: desvio padrão populacional dos pesos de todos os itens. 
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4.4.2 Heurísticas de Baixo Nível 

 

4.4.2.1 Heurísticas Construtivas 

 

 

No presente estudo foram utilizadas cinco heurísticas de construção, 

sendo que em cada execução do ILS uma dessas heurísticas é escolhida 

aleatoriamente. As heurísticas são: 

a) C1: cria uma nova solução aleatoriamente. Para tanto, dentro de um laço 

de repetição até que todos os itens sejam testados, escolhe 

aleatoriamente um item fora da mochila e tenta inseri-lo. 

b) C2: cria uma solução de modo guloso levando em conta a razão valor do 

item para peso do item. Esse processo é feito até que se tenha tentado 

inserir todos os itens em ordem de benefício (valor/peso). 

c) C3: cria uma solução tentando inserir os itens fora da mochila em ordem 

crescente do peso de cada item. 

d) C4: cria uma solução tentando inserir os itens fora da mochila em ordem 

decrescente do peso de cada item. 

e) C5: cria uma solução tentando inserir os itens fora da mochila em ordem 

decrescente do valor de cada item. 

 

4.4.2.2 Heurísticas de Busca Local 

 

 

Para os experimentos, foram utilizadas oito heurísticas de Buscas 

Locais, que foram executadas em ordem crescente no módulo ILS. Abaixo está 

a descrição das mesmas: 
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a) BL1: tenta adicionar os itens fora da mochila de acordo com a ordem da 

instância. 

b) BL2: remove o item mais pesado contido na mochila. 

c) BL3: remove o primeiro item contido na mochila de acordo com a ordem 

da instância. 

d) BL4: tenta adicionar o item mais pesado fora da mochila.  

e) BL5: tenta adicionar o item mais leve fora da mochila.  

f) BL6: tenta adicionar o item com o maior benefício (valor/peso) fora da 

mochila. 

g) BL7: tenta adicionar o item com o maior valor fora da mochila. 

h) BL8: para todos os itens e de acordo com a ordem da instância, efetua 

uma troca adjacente em pares diferentes contidos na solução. 

 

4.4.2.3 Heurísticas de Perturbação 

 

 

Para este estudo, uma heurística de perturbação foi criada tal como 

segue: 

a) P1: aleatoriamente escolhe um nível de perturbação e, também, 

aleatoriamente, para todo o nível de perturbação, escolhe um item e o 

insere/retira da mochila. Sendo que o nível de perturbação segue 

}2/,,0{ np  , onde p nível de perturbação e n  quantidade de itens 

diferentes. Importante ressaltar que quando n  é um número ímpar, é 

feito um arredondamento para baixo (Exemplo: 11/2 vai ser igual a 5).  
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4.4.3 Execução dos Experimentos 

 

 

Através de experimentos o módulo ILS do framework, proposto neste 

estudo, foi executado 50 vezes em cada uma das oito instâncias seguindo a 

seguinte configuração: 

 Quantidade de Iterações: 200 iterações em cada execução para 

cada instância; 

 Construção: escolhida aleatoriamente em cada execução. Ao todo 

foram utilizados 5 algoritmos de construção; 

 Busca Local: todas as 8 buscas locais foram executadas em 

ordem crescente ),,2,1( BLnBLBL  ; 

 Perturbação: foi utilizado o algoritmo P1. 

A Tabela 3 contém os resultados alcançados pelo módulo ILS e a 

comparação desses resultados com os resultados ótimos globais de cada 

instância testada. A Tabela 3 está organizada da seguinte forma:  

 Instâncias: instâncias utilizadas. 

 Fx: valor da melhor solução (ótimo global) conhecida na literatura. 

 ILSFx: o valor da melhor solução alcançada pelo módulo ILS do 

framework. 

 Desvio(%): desvio seguindo a expressão: 100


Fx

FxILSFx
.  

 Menor (Tempo): menor tempo utilizado para alcançar a melhor solução 

(ILSFx) de acordo com as 50 execuções. 

 Maior (Tempo): maior tempo utilizado para alcançar a melhor solução 

(ILSFx) de acordo com as 50 execuções. 
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 Média (Tempo): média do tempo utilizado para alcançar a melhor 

solução (ILSFx) de acordo com as 50 execuções. 

 

Tabela 3: Resultados das instâncias do Problema da Mochila Binária. 

Função de Avaliação Tempo (Milissegundos) 

Instâncias Fx  ILSFx Desvio(%) Menor Maior Média 

P01 309 309 0 0 23 1,36 

P02 51 51 0 0 4 1,11 

P03 150 150 0 0 37 3,98 

P04 107 107 0 0 1 0,41 

P05 900 900 0 0 62 8,47 

P06 1735 1735 0 0 24 4,8 

P07 1458 1458 0 2 6 4 

P08 13.549.094 13.549.094 0 7 7 7 

 

Analisando os resultados apresentados na Tabela 3, pode-se notar que 

o OPTimistic atingiu o desvio igual a 0 para todas as instâncias, isto é, o 

referido conseguiu alcançar os resultados ótimos globais de todas as 

instâncias. No que diz respeito ao tempo de execução, para as instâncias P01 

até P06 o menor tempo levado para alcançar a melhor solução foi de 0 

milissegundo, e na P07 e P08 levando respectivamente 2 e 7 milissegundos. 

Na maioria das instâncias, o framework levou menos do que 5 milissegundos 

para encontrar a solução ótima global, sendo essa barreira ultrapassada na 

instância P05 onde o mesmo consumiu 8,47 milissegundos. 

 Embora as instâncias sejam de porte pequeno, variando de 5 a 24 itens, 

o OPTimistic conseguiu encontrar as soluções ótimas globais para todas as 

instâncias, sendo que, para isso, o tempo de processamento gasto  em média 

foi menor do que 10 milissegundos para cada instância. Assim sendo, pode-se 
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afirmar que o framework foi muito eficaz e eficiente quando aplicado a essas 

instâncias da literatura. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Devido aos problemas de otimização combinatória estarem presentes em 

uma vasta gama de domínios, pesquisas no âmbito de métodos para 

resolverem tais problemas são de grande relevância.  Na literatura é possível 

encontrar vários métodos para resolver tais problemas. Desses, pode-se citar 

os métodos exatos, heurísticos, meta-heurísticos e hiper-heurísticos. Cada qual 

com sua vantagem e desvantagem de acordo com o POC em si. 

Neste trabalho foram feitos estudos no âmbito de otimização 

combinatória, onde foi abordado o problema da mochila binária, bem como os 

métodos heurísticos, meta-heurísticos e hiper-heurísticos. Além disso, 

objetivando contornar o problema de reaplicação das meta-heurísticas, bem 

como sobre o complexo desenvolvimento das hiper-heurísticas, foi 

desenvolvido um framework meta e hiper-heurístico (nomeado de OPTimistic), 

o qual suporta implementações de meta-heurísticas. Cabe frisar que uma vez 

que uma meta-heurística tenha sido desenvolvida no framework, ela pode 

facilmente ser reaplicada em outros POCs. 

Como estudo prático, baseado na meta-heurística ILS foi implementado 

um módulo meta-heurístico no OPTimistic e para testar a sua eficácia e 

eficiência o tal módulo foi aplicado em um conjunto de 8 instâncias do clássico 

problema da mochila binária. Os resultados demonstraram que o módulo ILS 

conseguiu alcançar todos os ótimos globais das instâncias em tempo médio 

menor do que 10 milissegundos para cada instância. Importante ressaltar que, 

para averiguar os ótimos globais das instâncias, foi desenvolvido, em Java, um 

algoritmo de força bruta. Com base nos resultados obtidos neste trabalho e de 
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acordo com a arquitetura do OPTimistic, afirma-se que o referido é um 

framework interessante para abordar POCs, onde os fatores simplicidade e 

produtividade estão em destaque. 

 

5.1 PESQUISAS FUTURAS 

 

Embora se tenha alcançado bons resultados quando o módulo ILS do 

framework foi utilizado no problema da mochila binária, a ferramenta ainda está 

em sua fase inicial e outros recursos devem ser estudados. Como propostas de 

trabalhos futuros, listamos: 

 Aplicação do módulo ILS do OPTimistic (Camada de baixo nível): 

aplicar o módulo ILS do framework em mais instâncias do problema da 

mochila binária, assim como em instâncias do problema do caixeiro 

viajante, do problema do corte unidimensional e de outros POCs; 

 Implementar novos módulos meta-heurísticos (Camada de alto 

nível): implementar novos módulos com as meta-heurísticas Genetic 

Algorithms e GRASP. Além disso, também objetiva-se implementar um 

módulo ILS-RVND, o qual será uma alteração do módulo ILS para que 

seja feito o acréscimo da busca local Randomized Variable 

Neighborhood Descent; 

 Aperfeiçoar e aplicar o módulo de Geração Automática de 

Algoritmos (Camada de alto nível): através de estudos de outros 

trabalhos e de experimentos, pretende-se aperfeiçoar e implementar 

novos recursos para o módulo de Geração Automática de Algoritmos, 

bem como aplicá-lo em POCs para efetuar análises de robustez, eficácia 

e eficiência. 
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