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RESUMO

Diversos processos industriais podem ser modelados através de problemas de
sequenciamento (scheduling). A otimização destes processos, por sua vez, é de grande
interesse das indústrias de manufatura já que pode acarretar no aumento da produtividade
e lucratividade das mesmas. Algumas vezes, técnicas de loteamento podem ser aplicadas
para melhorar a utilização dos recursos de produção, levando a ganhos em eficiência no
processo produtivo. Neste trabalho, é abordado um problema de sequenciamento da
produção em uma máquina no qual as tarefas finais (pedidos) são entregues aos clientes
em lotes, sendo que a formação dos lotes está associada aos custos de entrega. O problema
consiste em determinar a sequência de processamentos das tarefas e os lotes de tarefas de
cada cliente de tal maneira que o fluxo ponderado total mais os custos totais de entrega
sejam minimizados. Para tratar este problema foi proposta uma heuŕıstica baseada em
Iterated Local Search. A heuŕıstica proposta é comparada com um algoritmo Branch and
Bound dispońıvel na literatura. Os experimentos computacionais realizados mostram que
heuŕıstica ILS é bastante eficiente em relação à qualidade das soluções obtidas e tempo de
execução.
PALAVRAS CHAVE. Sequenciamento em uma máquina, Custos de entrega, Fluxo
ponderado total, Busca local iterada.

Áreas Principais: MH - Metaheuristicas, OC - Otimização Combinatória.

ABSTRACT

Several industrial processes can be modeled by scheduling problems. The
optimization of these processes is of great interest for manufacturing industries because can
result in increased productivity and profitability. Sometimes, batching can be applied to
improve the utilization of production resources, leading to efficiency gains in the production
process. This work address a production single machine scheduling problem in which the
final jobs (requests) are delivered to customers in batches, and the formation of batches is
associated to delivery costs. The goal is to determine the processing sequence of jobs and
the batches of jobs for each customer in order to minimize the total weighted flow time plus
the total delivery costs. We propose a Iterated Local Search based heuristic to solve this
problem. The proposed heuristic is compared with a Branch and Bound algorithm available
in the literature. The results show that the proposed heuristic is efficient in relation to the
quality of solutions and runtime.
KEYWORDS: Single machine scheduling, Delivery Costs, Total Weighted Flow Time,
Iterated local search.

Main areas: MH - Metaheuristics, OC - Combinatorial Optimization.
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1 Introdução

Uma cadeia de fornecimento de um produto t́ıpico começa pela chegada do
material, seguido da produção propriamente dita e por fim a distribuição do produto
final aos clientes. Tradicionalmente, as operações de marketing, distribuição, planejamento,
manufatura e organização de compras ao longo da cadeia de fornecimento de um produto
eram realizadas de forma independente (Ganeshan e Harrison, 1995). Porém, o acirramento
da concorrência entre as empresas num âmbito global tem as forçado a investirem
maciçamente na redução de custos (de estoques, por exemplo) e melhoria dos serviços
oferecidos aos seus clientes, tal que os prazos devem ser rigorosamente cumpridos. Estas
necessidades impostas pela ampla concorrência levam, então, as empresas a considerarem
não somente a otimização de etapas individuais na cadeia de fornecimento, mas também
a coordenação entre diversas operações de forma a obterem maior eficiência no processo
produtivo.

Um tipo de coordenação que tem recebido atenção em loǵıstica e gerenciamento
da manufatura é entre o sequenciamento da produção e transporte, principalmente com
a tendência de diminuição de estoques. Um produto manufaturado, algumas vezes, deve
ser transportado de uma área de espera para alguma outra instalação de manufatura para
futuro processamento ou, então, ser entregue aos clientes. Este tipo de coordenação pode
fazer com que as empresas de manufatura economizem dinheiro e combust́ıvel, o que é muito
importante tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista ambiental.

Neste trabalho, é tratado um problema de programação da produção, em uma
máquina, que envolve tanto o sequenciamento de tarefas quanto a formação de lotes para
entregar os pedidos de um cliente. Este problema é descrito a seguir. Há um conjunto de
N tarefas a ser sequenciado em uma máquina, sem interrupção ou preempção. A máquina
pode processar no máximo uma única tarefa por vez. As N tarefas pertencem a pedidos de
F clientes, de modo que cada cliente i (∀i = 1, 2, · · · , F ) possui ni tarefas. Denota-se por
Jij a j-ésima tarefa do cliente i. Cada tarefa Jij possui um tempo de processamento (pij),
uma data de liberação (rij) e um peso (wij).

Neste problema, assim que uma tarefa termina o seu processamento, ou ela pode
ser entregue imediatamente ou então esperar para ser entregue em um lote junto com
outras tarefas do mesmo cliente. Neste último caso, o tempo de fluxo (Fij) da tarefa Jij
é definido como o instante a partir do qual o lote está pronto para ser entregue e será
determinado pelo tempo de conclusão da última tarefa pertencente ao mesmo lote da tarefa
Jij . Há um custo de entrega, di, para cada lote entregue ao cliente i (∀i = 1, 2, · · · , F ).
O problema consiste em determinar a sequência de processamento das tarefas e os lotes
que serão entregues a cada cliente minimizando o fluxo ponderado total mais os custos
totais de entrega. Seguindo a notação de três campos proposta por Graham et al. (1979),
este problema pode ser denotado por 1|rij |

∑
wijFij +

∑
δidi, onde δi é o número de lotes

entregue ao cliente i e é um valor a ser determinado. Vale ressaltar que, na notação acima
considera-se N tarefas (i = 1,...,N) e F clientes (i = 1,...,F ).

O fluxo ponderado pode ser interpretado como custos de espera (ou custos de
inventários). Os custos de entrega estão associados a transferir as tarefas de um sistema
para outro ou, então, entregá-las aos clientes. A entrega realizada através de lotes de tarefas
pode ajudar a economizar os custos de entrega (Selvarajah et al., 2013). Existe um trade-off
a ser tratado: entregar cada tarefa individualmente pode aumentar os custos associados a
entregas (acarreta um aumento na parcela

∑
δidi da função objetivo) ao passo que colocar

várias tarefas em um mesmo lote pode aumentar o tempo de fluxo ponderado (acarreta um
aumento na parcela

∑
wijFij da função objetivo). Os pesos e a data de liberação (release

times) das tarefas são complicadores a mais já que irão influenciar tanto no sequenciamento
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das tarefas quando na formação dos lotes.
Uma vez que a minimização do fluxo ponderado total com custos de entrega e

sem datas de liberação, 1||
∑
wijFij +

∑
δidi, é um problema da classe NP-Dif́ıcil, mesmo

quando o número de lotes é constante (Ji et al., 2007), segue-se que o problema abordado
neste trabalho, 1|rij |

∑
wijFij +

∑
δidi, também pertence à classe NP-Dif́ıcil (Mazdeha

et al., 2012).
O restante deste artigo está organizado como segue. Na Seção 2 é feita uma

revisão de literatura dos trabalhos mais relacionados ao trabalho em questão. Na Seção 3 é
descrito os métodos usados na heuŕıstica ILS proposta e na Seção 4 estão os experimentos
computacionais realizados. Finalmente, na Seção 5, estão as conclusões do trabalho.

2 Revisão de literatura

Trabalhos que consideram a integração do sequenciamento de tarefas junto com
custos de entrega dos lotes são pouco abordados na literatura. Um dos primeiros trabalhos
a abordar este tipo de problema foi realizado por Kahlbacher e Cheng (1993) que tratou
o problema no qual a função objetivo considerava tanto custos de estoques (associados
a penalidade de adiantamento) e custos de entrega (associados ao número de tarefas
atrasadas). Cheng et al. (1996) aborda o problema onde a função objetivo é minimizar
a soma do número de lotes entregues e diversas funções de penalidades por adiantamento
de tarefas, mas sem considerações de data de liberação. O autor também demonstra a
relação deste tipo de problema com problema de máquinas paralelas.

Alguns trabalhos abordam outras funções objetivos. Mazdeha et al. (2011)
considera a minimização do número ponderado de tarefas atrasadas, denotado por
1||

∑
Uijwij +

∑
diδi. O problema que envolve adiantamento, atraso, custo de estoque

e custos associados a entrega de cada lote é estudado por Hamidinia et al. (2012). Haddad
et al. (2012) investiga a minimização do atraso máximo (maximum lateness) e os custos de
entrega dos lotes, simultaneamente, além de também considerar a deterioração no tempo
de processamento das tarefas, que depende da posição das mesmas no sequenciamento.

O problema 1||
∑
Fij +

∑
δidi, que não considera data de liberação, é trabalhado

por Hall e Potts (2003) que propõe um algoritmo de programação dinâmica para este
problema. Já a versão 1||

∑
wijFij +

∑
δidi, foi alvo de estudos por parte de Ji et al. (2007),

que provaram que o problema pertence a classe NP-Dif́ıcil mesmo quando o número de lotes
é constante.

O problema 1|rij |
∑
Fij +

∑
δidi, que considera data de liberação, foi trabalhado

por Hall e Potts (2003) e por Mahdavi Mazdeh et al. (2008). No presente trabalho é
abordada a versão ponderada, 1|rij |

∑
wijFij +

∑
δidi, que considera tanto a data de

liberação, pesos e custos de entrega. No melhor do nosso conhecimento, este problema
só havia sido trabalho antes por Mazdeha et al. (2012) que propôs um algoritmo B&B.
Selvarajah et al. (2013) também trabalhou com problema semelhante, 1|rij |

∑
wijFij + nd,

porém considera custos fixos na entrega de lotes propondo lower bounds e o desenvolvimento
de um algoritmo genético.

3 Heuŕıstica ILS proposta

Neste trabalho é desenvolvido um algoritmo heuŕıstico baseado na metaheuŕıstica
Iterated Local Search (ILS) para tratar o problema 1|rij |

∑
wijFij+

∑
δidi. A ILS (Lourenço

et al., 2003) é uma metaheuŕıstica de simples implementação que usa busca local em
modificações da solução corrente. Quatro métodos básicos são necessários para implementar
um algoritmo ILS: um método “CONSTRUCTION”, que retorna uma solução inicial S
viável; um método “PERTURBATION”, que perturba a solução corrente S levando a
alguma solução intermediária S1; um método “LOCAL SEARCH”, que pode melhorar S1
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obtendo um ótimo local S2; e um critério de aceitação (“ACCEPTANCE CRITERION”)
que decide para qual solução a próxima perturbação será aplicada. O critério de aceitação
define um compromisso entre diversificação e intensificação. Uma intensificação muito forte
é alcançada se apenas soluções melhores que a corrente são aceitas (S2 melhor que S).
No outro extremo, há grande diversificação quando soluções são aceitas aleatoriamente,
independente do valor da função objetivo.

No melhor do nosso conhecimento, a heuŕıstica ILS ainda não tem sido aplicada
para o problema abordado. Nas próximas subseções, serão descritos os métodos da
heuŕıstica ILS proposta.

3.1 Representação de uma solução

Para representar uma solução devem ser consideradas tanto a sequência das tarefas
quanto a alocação de tarefas aos lotes. A sequência de tarefas é representada por uma
permutação SJ de tamanho N : SJ = {j1, j2, . . . , jN}, onde jk é a k-ésima tarefa na
sequência de processamento, ∀k = 1,2, . . . ,N . A alocação de tarefas aos lotes é representada
através de um arranjo SB de tamanho N , onde em cada posição k de SB, ∀k = 1,2, . . . ,N ,
é armazenado um número inteiro que representa o lote, do respectivo cliente, ao qual a
tarefa jk está alocada. Se a tarefa jk é para ser entregue ao cliente i, então 1 ≤ SB[k] ≤ ni.
Observe que o limitante superior foi definido como ni para que se tenha no máximo ni lotes
para o cliente i.

Na Tabela 1 mostra-se uma instância com N = 5 tarefas e F = 2 clientes. Para
esta instância, a solução ótima é ilustrada na Figura 1. Nesta solução, a sequência de
tarefas é SJ = {J11, J21, J12, J22, J13,} e o arranjo de lotes é SB = {1, 1, 1, 1, 2}. Note que
as tarefas do cliente 1: J11, J12 e J13 são entregues nos lotes 1, 1 e 2, respectivamente; e as
tarefas do cliente 2: J21 e J22 são entregues nos lotes 1 e 1 respectivamente. O seja, há três
lotes: os lotes B11 = {J11, J12} e B12 = J13 do cliente 1; e o lote B21 = {J21, J22} do cliente
2.

Para esta solução, o fluxo ponderado total é TWFT = 70 ∗ (5 + 6) + 140 ∗ (5 +
10) + 290 ∗ 18 = 8090, e o custo total de entrega é TDC = 2 ∗ 2000 + 1 ∗ 1800 = 5800. Logo,
o valor da função objetivo para esta solução S, denotado por f(S), será f(S) = TWFT +
TDC = 8090 + 5800 = 13890.

Tabela 1: Uma instância com 5 tarefas e 2 clientes.

Cliente 1 Cliente 2

Tarefa Jij J11 J12 J13 J21 J22
pij 15 30 150 20 70
wij 5 6 18 5 10
rij 0 40 80 10 70

Custos de entrega di 2000 1800

J11 J21 J12 J22 J13
0 15 35 40 70 140 290

B11 B21
B12

Figura 1: Solução ótima para instância da Tabela 1.
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3.2 Construção da solução inicial

Para construir uma sequência SJ inicial é utilizada a regra de despacho Weighted
Shortest Processing Time (WSPT) que consiste em ordenar as tarefas de forma não-
decrescente pelo tempo de processamento ponderado, definido pela razão pij/wij . Para
obter o arranjo de lotes SB (alocação das tarefas aos lotes), considera-se que todo cliente
será atendido com um único lote, ou seja, todas as tarefas do mesmo cliente estão no
mesmo lote: SB[k] = 1, ∀k = 1, . . . , N . Desta maneira obtém-se o menor número de lotes
minimizando os custos de entrega. Observe que, embora a sequência gerada pela regra
WSPT, tente minimizar o fluxo ponderado, a solução inicial, geralmente, terá um alto
valor de fluxo (custo de espera), pois o lote de um cliente será entregue somente quando
seja finalizado o processamento da última tarefa deste lote (tarefas já processadas ficam no
estoque).

3.3 Busca local

A busca local é usada para melhorar a solução inicial S e as soluções obtidas pelo
procedimento de perturbação.

O procedimento de busca local utilizado na heuŕıstica ILS proposta gera dois tipos
de vizinhanças que são baseadas, respectivamente, nos movimentos: trocas de pares de
tarefas adjacentes (API - Adjacent Pairwise Interchange) e trocas de pares aleatórios (RPI
- Randomized Pairwise Interchange). O procedimento de busca local é denominado de
LOCAL SEARCH (LS) e o seu pseudocódigo está descrito no Algoritmo 1.

O processo iterativo da busca local ocorre nas linhas 3-9 enquanto houver melhora
na solução corrente S. Em cada uma das iterações são aplicados em sequência dois outros
procedimentos de busca local. Primeiro, é aplicado o procedimento API LS (linha 5) sobre
a solução corrente S gerando um ótimo local S1. A seguir, é gerado outro ótimo local
S2 a partir de S1 pelo procedimento RPI LS (linha 6). A solução S2 pode substituir a
solução corrente S caso seja melhor. O método LOCAL SEARCH possui dois parâmetros
de entrada: uma solução S que é a solução alvo que será melhorada e numberSwap que é
o número máximo de trocas randômicas a serem feitas no procedimento RPI LS (observe
a linha 6).

Algoritmo 1: LOCAL SEARCH (S, numberSwap)

output: Improved Solution S
1 begin
2 improve := true;
3 while improve do
4 improve := false;
5 S1 := API LS (S);
6 S2 := RPI LS (S1, numberSwap);
7 if f(S2) < f(S) then
8 improve := true;
9 S := S2;

10 return S

O procedimento API LS é mostrado no Algoritmo 2. Neste procedimento,
começando da primeira posição (k = 1) até a penúltima posição (N − 1) da sequência
SJ (veja linhas 2 e 3) é realizado uma troca das tarefas nas posições k e k + 1 (linha 4).
O mesmo movimento é realizado nos respectivos lotes (linha 5). Se não houve melhora,
a troca é desfeita e o próximo par da sequência é testado. Caso haja melhora, a solução
corrente é atualizada e o procedimento recomeça da primeira posição (linhas 6 a 8).
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Algoritmo 2: API LS (S)

output: Improved Solution S
1 begin
2 k := 1;
3 while k ≤ N − 1 do
4 S1 := SWAP (S.SJ [k], S.SJ [k + 1]); // Swap Jobs

5 S′1 := SWAP (S1.SB [k], S1.SB [k + 1]); // Swap Batches

6 if f(S′1) < f(S) then
7 S := S′1; // Accept the swap

8 k := 1; // The process is reinitiated

9 else
// Undo swap

10 return S

O procedimento RPI LS, mostrado no Algoritmo 3, é baseado na vizinhança RPI.
Este procedimento possui o parâmetro numberSwap, que define o número de trocas a serem
realizadas. Neste procedimento, são sorteadas duas posições diferentes, pos1 e pos2 (linhas
3 e 4), e, então, são realizadas as troca das tarefas e dos respectivos lotes, que estão nas
posições pos1 e pos2 (linhas 5 e 6). Se houver melhora, a solução corrente é atualizada
(linhas 7 e 8).

Algoritmo 3: RPI LS (S, numberSwap)

output: Improved Solution S
1 begin
2 for i := 1 to numberSwap do
3 pos1 := RAND (1..N);
4 pos2 := RAND (1..N); // pos2 6= pos1
5 S1 := SWAP (S.SJ [pos1], S.SJ [pos2]); // Swap Jobs

6 S′1 := SWAP (S1.SB [pos1], S1.SB [pos2]); // Swap Batches

7 if f(S′1) < f(S) then
8 S := S′1; // Accept the swap

9 else
// Undo swap

10 return S

3.4 Perturbação

Neste trabalho, optou-se por perturbar apenas a alocação de tarefas aos lotes, não
alterando o sequenciamento de tarefas. O pseudocódigo do procedimento de perturbação
utilizado está descrito no Algoritmo 4 e será denominado apenas por “PERTURBATION”.
Ele recebe dois parâmetros como entrada: uma solução S que será perturbada e d que é o
número de perturbações a serem realizadas na solução S. Para cada perturbação realizada
na solução S, é sorteada uma posição k (linha 3) do sequenciamento de tarefas SJ de S.
Seja jk a tarefa sorteada da posição k, e que pertence a um cliente i e a um lote b quaisquer.
Esta tarefa jk será alocada a um novo lote newBatch, newBatch 6= b , do mesmo cliente,
sorteando-se um valor no intervalo 1..ni (veja linhas 6 e 7).

3.5 Estrutura do algoritmo ILS proposto

Uma descrição geral do pseudocódigo da heuŕıstica ILS proposta é apresentado no
Algoritmo 5. O algoritmo tem três parâmetros de entrada: o parâmetro d que controla o
ńıvel da perturbação; o parâmetro β, que controla a probabilidade de aceitação da solução
melhorada mesmo que seja pior que a solução corrente; e o parâmetro numberSwap, que é o
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Algoritmo 4: PERTURBATION (S, d)

output: Perturbed solution S
1 begin
2 for cont := 1 to d do
3 k := RAND (1 . . . N);
4 jk := S.SJ [k]; // Get the job at position k
5 i := customer of job jk ; // Get the customer i of job jk
6 newBatch := RAND (1..ni);
7 S.SB [k] := newBatch;

8 return S

número de trocas aleatórias avaliadas na solução no procedimento RPI LS (veja o Algoritmo
3).

O procedimento CONSTRUCTION constrói uma solução inicial (linha 2) que é
melhorada pelo procedimento de busca local (linha 3). As iterações do algoritmo ILS são
computadas nas linhas 5-13 até que o critério de parada seja satisfeito. Durante cada
iteração, a solução corrente S é perturbada (linha 6) e melhorada pela busca local, obtendo
uma solução S2 (linha 7). Nas linhas 8 e 9, se a solução S2 melhora a melhor solução obtida
até o momento então é atualizada a melhor solução. Nas linhas 10-13 é testado o critério
de aceitação. Se S2 é melhor que a solução corrente S então ela é aceita (S2 substitui S),
caso contrário ela pode ser aceita com uma pequena probabilidade β, de modo que haja um
balanço entre diversificação e intensificação. A melhor solução encontrada durante todas as
iterações é retornada pelo algoritmo (linha 14).

Algoritmo 5: ILS (d, β, numberSwap)

output: Best founded solution S∗

1 begin
2 S := CONSTRUCTION () ; // WSPT based

3 S := LOCAL SEARCH (S, numberSwap);
4 S∗ := S; // Best solution

5 while not stopping criterion do
6 S1 := PERTURBATION (S, d);
7 S2 := LOCAL SEARCH (S1, numberSwap);
8 if f(S2) < f(S∗) then /* Update the best solution */

9 S∗ := S2;
10 if f(S2) < f(S) then /* The acceptance criterion */

11 S := S2;
12 else if RAND (0..1) ≤ β then
13 S := S2 ; // Accept worst solution

14 return S∗

4 Experimentos Computacionais

Neste trabalho, compara-se a heuŕıstica proposta ILS com um algoritmo Branch
and Bound (B&B) proposto por Mazdeha et al. (2012). A comparação é baseada
na qualidade das soluções obtidas e no tempo de execução. Foram reproduzidos os
experimentos realizados por Mazdeha et al. (2012), sendo que o algoritmo B&B foi
reimplementado segundo as diretrizes do artigo original. No entanto, algumas propriedades
e pontos importantes do B&B não estavam perfeitamente claros no artigo original, de modo
que não se conseguiu provar a otimalidade das soluções obtidas por este algoritmo. Então, as
soluções fornecidas pelo B&B serão utilizadas como limitantes superiores nas comparações.
Os algoritmos ILS e B&B foram codificados em C++ e executados em uma máquina com
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processador Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz e 48 GB de RAM.

4.1 Métrica para avaliação dos algoritmos

Para avaliar o desempenho dos algoritmos foi utilizada a medida do Relative
Deviation Index (RPD) que é calculado da seguinte forma:

RPD(i)% =
fmethod(i)− fbest(i)

fbest(i)
× 100% (1)

onde para uma instância i, fmethod(i) é o valor da função objetivo obtido por um
dado algoritmo (ou uma configuração do algoritmo) e fbest(i) é a melhor solução obtida
entre todos os algoritmos comparados.

4.2 Instâncias de teste

As instâncias do problema 1|rij |
∑
wijFij +

∑
δidi foram geradas de acordo com

o trabalho de Mazdeha et al. (2012), uma vez que não há um benchmark de instâncias
dispońıvel. Foram considerados instâncias com o número de tarefas N variando de 5 a 40.
O número de clientes F varia de 2 a 10. As tarefas são distribúıdas aleatoriamente entre os
clientes. O tempo de processamento (pij), o peso (wij) e a data de liberação (rij) das tarefas
são valores inteiros que variam nos intervalos [1, 100], [1,10] e [1,100], respectivamente.
A dificuldade para se resolver o problema pode ser influenciada pela interação de custos
de entrega e pelo fluxo ponderado das tarefas. Então, na geração dos problemas foram
consideradas duas classes de problemas: na classe A, o custo de entrega de cada cliente
é um inteiro escolhido aleatoriamente no intervalo [1001, 10000], que é um valor alto se
comparado ao tempo de processamento; na classe B, o custo de entrega considera um
valor no intervalo [1, 1000]. Além disso, para tornar os resultados representativos, para
cada configuração de instâncias, foram geradas 10 problemas testes. As Tabelas 2 e 3
mostram os tamanhos das instâncias das classes A e B, respectivamente.

Foram geradas um total de 780 instâncias de teste, sendo 320 da classe A e 460
da classe B. Vale ressaltar que como mencionado no trabalho Mazdeha et al. (2012) as
instâncias devem obedecer a seguinte restrição: para cada par de tarefas j e j′ sempre que
pj
wj
≤ pj′

wj′
então rj ≤ rj′ e também cada cliente deve estar associado a pelo menos 2 tarefas.

Tabela 2: Configurações utilizadas na geração de problemas testes da classe A.

N F # Réplicas N F # Réplicas N F # Réplicas N F # Réplicas

5 2 10 12 4 10 17 2 10 20 7 10
7 2 10 13 2 10 17 3 10 20 10 10
7 3 10 13 3 10 17 4 10 23 4 10
8 4 10 14 7 10 17 5 10 23 5 10
10 2 10 15 2 10 17 7 10 23 7 10
10 3 10 15 3 10 20 3 10 23 10 10
10 4 10 15 4 10 20 4 10 25 7 10
10 5 10 15 5 10 20 5 10 25 10 10

Total 80 Total 80 Total 80 Total 80

4.3 Calibração de parâmetros do ILS proposto

Para o algoritmo ILS, três parâmetros foram ajustados: d, β e numberSwap. Os
seguintes conjuntos de valores foram analisados: d ∈ {1; 2; 3; 4; 5; 6}; β ∈ {0,0; 0,5; 1,0}; e
numberSwap ∈ {N ; 2N ;N2}. Para determinar a melhor configuração dos valores para os
parâmetros, um experimento computacional foi realizado baseado na metodologia Desenho
de Experimentos (DOE) Montgomery (2006) onde cada fator é um parâmetro controlado.
O desenho fatorial completo é utilizado neste experimento de modo que foram testadas 54
combinações de parâmetros.
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Tabela 3: Configurações utilizadas na geração de problemas testes da classe B.

N F # Réplicas N F # Réplicas N F # Réplicas N F # Réplicas

5 2 10 15 2 10 20 5 10 25 10 10
7 2 10 15 3 10 20 7 10 27 5 10
7 3 10 15 4 10 20 10 10 27 7 10
8 4 10 15 5 10 22 2 10 27 10 10
10 2 10 17 2 10 22 3 10 30 7 10
10 3 10 17 3 10 23 4 10 30 10 10
10 4 10 17 4 10 23 5 10 35 7 10
10 5 10 17 5 10 23 7 10 35 10 10
12 4 10 17 7 10 23 10 10 40 7 10
13 2 10 20 2 10 25 4 10 40 10 10
13 3 10 20 3 10 25 5 10
14 7 10 20 4 10 25 7 10

Total 120 Total 120 Total 120 Total 100

O experimento foi realizado utilizando as 780 instâncias do problema. Cada
instância foi resolvida 5 vezes para cada uma das 54 combinações de parâmetros, de modo
que para este experimento tem-se um total de 210.600 observações, e o valor da função
objetivo é utilizado para calcular o RPD (Equação (1)). Os resultados foram analisados
através da Análise de Variância (ANOVA) paramétrica. A variável de resposta considerada
na ANOVA é o RDP% médio, enquanto que os tratamentos são as configurações dos
parâmetros considerados na calibração. Foram verificadas as três principais hipóteses da
ANOVA paramétrica: normalidade, homocedasticidade e independência residuais.

A Figura 2 mostra o gráfico de médias resultante do teste Tukey da Diferença
Honestamente Significativa (HSD) com ńıvel de confiança de 95% para as configurações
testadas do algoritmo ILS. Das 54 configurações avaliadas, por questão de facilidade
de visualização, somente 20 configurações são exibidas neste gráfico (nestas 20 está a
configuração com melhor média). Por esta figura é posśıvel ver que existe diferença
significativa entre as configurações, pois há diversos intervalos que não se sobrepõem, mesmo
embora não haja uma única configuração que seja estatisticamente melhor que todas as
outras. A configuração 19 apresentou a melhor média e corresponde aos valores d = 3;
β = 0,0 e numberSwap = 2N . Observe que nesta configuração o parâmetro β possui valor
0,0, indicando que na heuŕıstica ILS não são aceitas soluções piores que a solução corrente.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Configurations

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

R
P
D
%

Figura 2: Gráfico de Médias e intervalos HSD de Tukey com ńıvel de confiança de 95% para
as 54 configurações de ILS avaliadas.

2174



Setembro de 2014

Salvador/BA

16 a 19SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONALSIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONALXLVI Pesquisa Operacional na Gestão da Segurança Pública

4.4 Resultados e comparações

Para o B&B, cada uma das 780 instâncias foi executada por um tempo (de relógio)
máximo de 24 horas, de tal forma que a melhor solução encontrada neste limite de tempo
será utilizada para comparação com as soluções da heuŕıstica ILS proposta. O ILS foi
rodado durante um tempo máximo de 500×N milissegundos.

Com os dados experimentais obtidos pelas implementações ILS e B&B foi feita
uma análise comparativa entre as melhores soluções encontradas por cada uma das
implementações. Comparar contra a solução ótima nem sempre é viável já que o valor
ótimo pode não ser encontrado para todas as instâncias utilizadas. Por isso, serão realizadas
comparações contra a melhor solução conhecida.

Foi realizada a comparação do RPD médio de cada um dos algoritmos. O RPD é
calculado utilizado-se a melhor solução conhecida de cada implementação. Para o ILS,
a solução escolhida para comparação é a melhor solução encontrada em 30 repetições
(rodadas). As Tabelas 4 e 5 mostram, respectivamente, o resultado do RPD% médio para
as classes de problemas A e B, considerando-se somente o número de tarefas. Por exemplo,
a entrada com número de tarefas igual a 5 corresponde a média do RPD% calculado para
todas as instâncias com o número de tarefas igual a 5, para a classe de problemas em
questão. É posśıvel notar que para a classe de problemas A, aparentemente o B&B possui
os melhores resultados com respeito a qualidade das soluções, com o RPD% médio sempre
abaixo ou igual a 0,01%. No entanto, todas as duas implementações se comportam de
forma semelhante com RPD% médio relativamente baixos. Para as instâncias da classe B
os menores valores de RPD% médio foram encontrados pela implementação ILS.

Tabela 4: RPD% médios com relação à melhor solução conhecida. Instâncias da Classe A.

N 5 7 8 10 12 13 14 15 17 20 23 25

ILS 0,00% 0,08% 0,00% 0,13% 0,12% 0,08% 0,11% 0,05% 0,09% 0,07% 0,08% 0,08%
B&B 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

Tabela 5: RPD% médio com relação à melhor solução conhecida. Instâncias da Classe B.

N 5 7 8 10 12 13 14 15 17 20 22 23 25 27 30 35 40

ILS 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B&B 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,18% 0,42%

Vale ressaltar que a utilização de testes estat́ısticos, como ANOVA, seria o ideal
para comparar os algoritmos e verificar se os resultados são significantes. Mas, de fato,
isso é inviável de ser feito, pois o tempo de execução do B&B com repetições para todas
as instâncias inviabilizariam o experimento, como pode ser visto na Tabela 6. Observe que
para o B&B, a partir de 20 tarefas, o tempo para realizar o experimento com repetições se
tornaria extremamente alto. O tempo gasto pela implementação ILS varia de acordo com o
tamanho da instância, sendo que o menor valor é de 2,5 segundos (instâncias com 5 tarefas)
e o maior valor é de 20 segundos (instâncias com 40 tarefas).

Tabela 6: Tempos médios (em segundos) do algoritmo B&B.

N 5 7 8 10 12 13 14 15 17 20 22 23 25 27 30 35 40

Tempo 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,55 0,02 2,45 21,95 415,74 14473,5 1168,58 8856,69 22232,86 35768,48 80959,75 86400,01

4.4.1 Análise de tempo

Os experimentos conduzidos anteriormente foram feitos com o foco na qualidade
das soluções com respeito ao valor da função objetivo. No entanto, é importante considerar
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também o desempenho do algoritmo quanto ao tempo de execução. Para este fim foi
realizado um experimento variando-se o tempo de execução do algoritmo ILS. Lembre o
algoritmo ILS foi executado com um critério de parada que é baseado em uma quantidade
de tempo de CPU, que foi fixada em t×N milissegundos, onde t é uma constante e havia
sido fixada com o valor 500. É interessante analisar o comportamento deste algoritmo
quando há valores de t menores e maiores que 500.

Neste experimento, para se resolver cada instância, o algoritmo foi executado 30
vezes, com valores de t ∈ {250; 500; 1000}, sendo que no experimento serão analisadas 14.400
amostras. Os resultados obtidos foram comparados através do RPD% que é calculado
conforme equação (1). A Figura 3 mostra o gráfico de médias e os intervalos HSD de Tukey
para diferentes critérios de parada (tempos de CPU) do algoritmo ILS. É posśıvel verificar
que o algoritmo ILS encontra soluções significativamente melhores quando incrementa-se o
tempo de execução, o que é um indicativo de que os procedimentos de melhorias efetivamente
continuam funcionando.

250N 500N 1000N
t

0,88

1,08

1,28

1,48

1,68

R
P
D
%

Figura 3: Gráfico de Médias e intervalos HSD de Tukey com ńıvel de confiança de 95% para
outros valores do critério de parada do algoritmo ILS.

5 Conclusões

A proposta deste estudo foi examinar um problema de programação da produção,
em uma máquina, que envolve tanto o sequenciamento de tarefas quanto custos de
transporte associados a entrega de lotes. O problema também considera tempos de
liberação das tarefas e prioridades. O problema 1|rij |

∑
wijFij +

∑
δidi é um problema

complexo de otimização combinatória com ampla aplicação nas indústrias, principalmente
quando se considera cadeia de fornecimento com dois estágios. Em virtude da natureza
NP-Dif́ıcil deste tipo de problema, uma heuŕıstica baseada na metaheuŕıstica Iterated
Local Search (ILS), que mantém tanto simplicidade quanto generalidade, é proposto. Os
parâmetros da heuŕıstica foram analisados e determinados através da metodologia Desenho
de Experimentos e pela Análise de Variância e outros testes estat́ısticos. Para avaliar a
aplicabilidade da heuŕıstica ILS, seu desempenho é comparado com um algoritmo Branch
and Bound (B&B) proposto na literatura. Os resultados computacionais obtidos para
um grande conjunto de instâncias indicam que a heuŕıstica ILS proposta é altamente
competitiva com os resultados do algoritmo B&B. Além disso, o tempo de execução é bem
inferior do que o necessário pelo B&B. A análise do tempo de execução da heuŕıstica ILS
mostra que os procedimentos propostos na heuŕıstica efetivamente funcionam e os resultados
alcançados por ela poderiam ser melhorados com maior tempo de execução. Está em fase
de conclusão, para este mesmo problema, o desenvolvimento de um modelo de programação
inteira mista, testes em instâncias maiores e também a comparação com outras heuŕısticas.
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