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Resumo: Neste trabalho apresenta-se a meta-heurística scatter search para a resolução do problema 
de escalonamento com restrição de recursos com múltiplos modos de processamento. Neste 
problema de escalonamento as tarefas são não preemptivas, podem ser executadas de diferentes 
modos e relações de precedência entre as tarefas podem existir. O problema consiste em identificar o 
modo e o tempo de início de processamento de cada tarefa e tem como  objetivo minimizar o maior 
tempo de finalização dentre todas as tarefas, de forma que as restrições de recurso e de precedência 
sejam satisfeitas. O algoritmo implementado foi testado utilizando instâncias padrões do problema 
geradas pelo ProGen. A 1ª versão do algoritmo indica que o mesmo deve ser aperfeiçoado a partir de 
uma melhora calibração e implementação de novas estruturas de crossover. 
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processamento; Algoritmos Evolucionários, Scatter Search. 

 
 
 INTRODUÇÃO 
 
O problema de escalonamento está associado 
à alocação de recursos a um conjunto de 
tarefas num dado tempo. Escalonar significa 
designar recursos para a execução das tarefas 
até que todas tenham sido executadas sob as 
restrições impostas com o objetivo de 
minimizar o comprimento do escalonamento 
(tempo de processamento das tarefas) ou um 
outro critério estabelecido no contexto do 
problema (BLAZEWICZ ET AL., 1996). 
Aplicações desse problema surgem em 
diversas situações do mundo real tais como no 
planejamento da produção, no gerenciamento 
de filas de navio no complexo portuário, no 
gerenciamento de projetos, na definição de 
linhas de montagem e na elaboração de 
escalas de trabalhadores. 
 

Os problemas de escalonamento são 
classificados de acordo com os tipos dos 
recursos existentes, das características das 
tarefas a serem executadas e do objetivo a ser 
alcançado. Uma descrição dos principais 
modelos existentes pode ser encontrada em 
Blazewicz et al. (1996). Em geral, os 
problemas de escalonamento são 
considerados NP-Dif'íceis e as abordagens 
utilizadas para a resolução dos modelos 
propostos têm sido elaboradas por meio de 

métodos de relaxação, algoritmos 
enumerativos e algoritmos heurísticos. O foco 
desse trabalho é o escalonamento com 
restrição de recursos e múltiplos modos de 
processamento que é considerado um dos 
modelos mais complexo e, reconhecidamente 
NP-Difícil conforme Blazewicz et al. (1983), 
sendo a sua resolução um desafio dada a sua 
complexidade. Sendo assim optou-se pela 
implementação da metaheurística Scatter 
Search (SS) para a resolução do problema. 
 
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Especificamente, na implementação, o 
algoritmo SS foi estruturado, a partir do 
template proposto por Glover (1998,2000), 
seguindo as seguintes rotinas. 
1 – Método Gerador de soluções: gera as 
soluções que darão início ao algoritmo. Esse 
método deve gerar um número suficiente de 
elementos que garantam a diversidade das 
soluções.  
2 – Método de Melhoramento: transforma as 
soluções candidatas em uma ou mais 
soluções candidatas melhoradas. O objetivo é 
gerar soluções de alta qualidade e diferentes 
entre si.  
3 – Método de atualização do Conjunto 
Referência (RS): gera o conjunto buscando as 



 

 

melhores soluções (tanto em relação ao valor 
da função objetivo quanto a diversidade). 
 4 – Método de geração de subconjuntos: 
divide o RS em subconjuntos de soluções para 
permitir a combinação entre as mesmas. 
5 – Método de combinação de soluções: 
transforma um dado subconjunto de soluções 
em uma ou mais novas soluções combinadas. 
 
O algoritmo foi codificado em C tendo como 
base de testes, instâncias de problemas 
contidas na classe J10 da PSPLIB, project 
scheduling problem library, desenvolvida por 
Kolisch & Sprecher (1997).  
 
 
CONCLUSÃO 
 
Finalizou-se a 1ª Versão do algoritmo porém 
pelo problema ser difícil do ponto de vista 
computacional os resultados iniciais obtidos a 
partir de testes com algumas instâncias da 
PSPLIB não alcançaram resultados 
expressivos, o que já era esperado,  pois a 
estratégia implementada Scatter Search 
requer uma calibragem apurada, o que se 
necessita de mais tempo e que poderá ser 
feita posteriormente tendo como ponto de 
partida essa 1ª Versão. Um outro caminho a 
ser explorado é o desenvolvimento de outros 
operadores de variação genética, em especial 
crossover, que poderá tornar o algoritmo mais 
eficiente. 
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