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Resumo

Técnicas de otimização conhecidas como as metaheurísticas têm conseguido resolver
satisfatoriamente problemas conhecidos, mas o desenvolvimento das metaheurísticas é
caracterizado por escolha de parâmetros para sua execução, na qual a opção apropriada
destes parâmetros (valores) é necessária. Onde o ajuste de parâmetro é essencial testa-se
os parâmetros até que resultados viáveis sejam obtidos, normalmente feita pelo desen-
volvedor que esta implementando a metaheurística. A qualidade dos resultados de uma
instância de teste não será transferida para outras instâncias a serem testadas e seu feed-
back pode requerer um processo lento de “tentativa e erro” onde o algoritmo tem que ser
ajustado para uma aplicação específica. Diante deste contexto das metaheurísticas surgiu
a busca reativa que defende a integração entre o aprendizado de máquina dentro de buscas
heurísticas para solucionar problemas de otimização complexos. A partir desta integração
definiu-se o objetivo do presente trabalho, automatizar a seleção da busca local do VNS
com o algoritmo Q-learning da aprendizagem por reforço, retirando o papel do desenvol-
vedor do ajuste de parâmetros. Foi desenvolvido um algoritmo tendo aplicado Problema
do Caixeiro Viajante (PCV) e ao Problema de Escalonamento de Sondas para Manutenção
de Poços (PESMP) que geraram os seguintes resultados, para o PCV no quesito qualidade
da solução encontrada pior caso ocorrido empate, pois, todas as versões encontraram o
ótimo instancia swiss42 e no melhor caso o algoritmo proposto apresentou redução no
custo de 4,11% na instância a280 em relação ao segundo melhor resultado, enquanto no
tempo de processamento teve uma redução de 3,6% para a instância gr48 no pior caso e
566,4% para a instância pcb442 melhor caso. No caso do PESMP os resultados referentes
a qualidade da função objetivo obtidos com o algoritmo proposto foram melhores, tendo
no pior caso ocorrido na instância BR1 com a redução de custo de 9,7%, no melhor caso
o algoritmo proposto apresentou redução foi 42,2% na instância BR5. Com relação ao
tempo de processamento, temos o pior caso ocorrido para a instância BR8 com a redução
no tempo de processamento de 2,7%. No melhor caso em comparação entre as imple-
mentações do algoritmo proposto e VNS está na instância BR5 com 50,2% de redução
no tempo de processamento. Assim concluímos, que o mecanismo de busca reativa que
é implementado através do uso das informações contidas na matriz dos Q-valores gerada
pelo algoritmo Q-learning mostrou-se eficiente para a troca da busca local na metaheu-
rística VNS. A análise estatística realizada na seção ratificou os bons resultados obtidos
para o algoritmo proposto para os problemas do PCV e PESMP, tendo o teste de hipótese
confirmado seu desempenho superior para os valores da função objetivo. Na análise de
sobrevivência, que é um teste estatístico que considera simultaneamente o valor da função
objetivo e tempo de processamento, o algoritmo proposto foi o que apresentou o menor
número de observações censuradas tanto para o PCV quanto para o PESMP.



Palavras-chave: Busca Reativa, Aprendizagem por Reforço, Busca Local, Busca em
Vizinhança Variável, Otimização Combinatória.



Abstract

Optimization techniques known as metaheuristics have been applied successfully to
solve different known problems, in which their development is characterized by the ap-
propriate selection of parameters (values) for its execution. Where the adjustment of a
parameter is required, this parameter will be tested until viable results are obtained. Nor-
mally, such adjustments are made by the developer deploying the metaheuristic. The
quality of the results of a test instance will not be transferred to the instances that were
not tested yet and its feedback may require a slow process of “trial and error” where the
algorithm has to be adjusted for a specific application. Within this context of metaheu-
ristics the reactive search emerged defending the integration of machine learning within
heuristic searches for solving complex optimization problems. Based on the integration
that the reactive search proposes between machine learning and meta-heuristics, emerged
the goal of the present work, which is to automate the selection of a local search with
VNS using the Q-learning algorithm so that the developer has no need to adjust the para-
meters. An algorithm was developed and applied to both the Traveling Salesman Problem
(TSP) and the Problem of Scheduling Workover Rigs (PSWR). For the results obtained
in the TSP, there was a tie as for the quality of solution for the worst case, for all versions
found an optimum instance swiss42. For the best case, the proposed algorithm presented
reduction in the cost of 4,11% with the instance a280 in regard to the second best result.
As for the processing time the proposed algorithm showed a reduction of 3,6% for the
instance gr48 in the worst case and 566,4% for the best case with the instance pcb442. In
the case of the PSWR, the results for the quality of the obtained objective function with
the proposed algorithm were the best, having in the worst case occurred for the instance
BR1 a reduction of cost of 9,7%. In the best case the proposed algorithm showed reduc-
tion of 42,2% for the instance BR5. For the processing time the worst case occurred with
the instance BR8 with reduction of processing time of 2,7%. The best case comparing the
implementations of the proposed algorithm and VNS occurred with the instance BR5 with
reduction of 50,2% in the processing time. Therefore, we conclude that the mechanism
of reactive search implemented through the use of information contained in the matrix of
the Q-values generated by the Q-learning algorithm showed to be efficient for the change
of the local search in the VNS meta-heuristic. The statistics analysis performed in the
section ratified the good results obtained for the proposed algorithm for the problems of
TSP and PSWR. The hypothesis testing confirmed the superior performance to the values
of the objective function. In the survival analysis, which is a statistical test that considers
simultaneously the value of the objective function and the processing time, the proposed
algorithm was the one that presented the least number of censored observations both for
the TSP and the PSWR.



Index terms: Reactive Search, Reinforcement Learning, Local Search, Variable Neigh-
borhood Search, Combinatorial Optimization.
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Capítulo 1

Introdução

A riqueza de problemas complexos de otimização encontrados no mundo real tais
como telecomunicações, logística, transporte e planejamento financeiro, tem demons-
trado que sua solução não é uma tarefa fácil, pois existem inúmeras situações em que
é impossível se construir um modelo detalhado para o problema, dada sua elevada com-
plexidade. Por outro lado, um processo de simplificação de tal modelo pode causar perdas
de informações relevantes que comprometem a qualidade dessa solução. Além da dificul-
dade inerente à construção de modelos para tais problemas, uma característica que os
acompanha durante a fase de resolução é a necessidade de processamento computacional
de grande porte, o que na maioria das vezes leva tais problemas a serem considerados
intratáveis, um problema é dito intratável quando não existe um algoritmo executável em
tempo polinomial que o resolva. Nesse contexto, inúmeras pesquisas têm se dedicado
ao desenvolvimento de técnicas que visam facilitação da modelagem, e principalmente a
resolução destes problemas [Lima Júnior 2009].

Uma destas técnicas desenvolvidas foi a busca local por Croes (1958) e Bock (1958),
para os problemas de otimização, onde gera-se uma solução inicial através de uma heurís-
tica construtiva e uma vizinhança composta por um conjunto de soluções com caracterís-
ticas muito próximas. Dada uma solução corrente, percorre-se a vizinhança dessa solução
em busca de outra melhor avaliada. Se esta solução vizinha for encontrada, torna-se a
melhor solução encontrada e o algoritmo continua a busca. Caso contrário, a solução
encontrada é um ótimo local em relação a vizinhança adotada.

Esse tipo de busca é determinada por uma decisão baseada apenas em conhecimento
local do espaço de busca, que são todas as soluções possíveis para determinado problema.
Além disso, os métodos de busca local podem visitar o mesmo local dentro do espaço de
busca mais de uma vez. Na verdade, muitos algoritmos de busca local estão propensos
a ficarem presos em alguma parte do espaço de busca ou vizinhança de onde não podem
evoluir sem o uso de mecanismos especiais, tais como reiniciar o processo de busca ou
realizar algum tipo de medida para a diversificação, tal como uma pertubação da solução.
Consequentemente, a busca local não produz um resultado uniforme em todo o espaço de
busca e não possui comportamento uniforme para as todas as classes e instâncias, usa-se o
termo instância (do inglês instance) para se referir à atribuição de valores às variáveis de
entrada de um problema, para um dado problema de otimização ou de problemas diversos
[Hoos e Stützle 2005].
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Uma abordagem que se pode propor para solucionar o problema de abrangência na
cobertura do espaço de busca, vêm com a utilização de várias técnicas de buscas lo-
cais neste espaço, para torna-lá mais robusta. Essa abordagem levou ao desenvolvimento
das metaheurísticas, que são baseadas em procedimentos heurísticos e busca estocástica,
principalmente aplicáveis a problemas de otimização combinatória [Talbi 2009], e têm re-
solvido diferentes problemas com sucesso de grande importância prática, dentre os quais,
pode-se citar:

• Roteamento para atendimento médico [Pacheco et al. 2008];
• Sequenciamento de DNA [Blazewicz et al. 2008];
• Matriz energética [Eghbal e El-Araby 2007];
• Engenharia de Software [Clarke et al. 2003];
• Projetos de chips VLSI [Faroe et al. 2001].

Uma metaheurística que utiliza várias buscas locais, foi proposta por Hansen e Mla-
denović (1997) sendo chamada de VNS (Variable Neighborhood Search - Busca em Vi-
zinhança Variável) que têm como principal caraterística explorar o espaço de busca por
meio de trocas sistemáticas de estruturas de vizinhança onde são realizadas buscas lo-
cais de forma aleatória. O VNS explora vizinhanças gradativamente mais “distantes” da
solução corrente.

Uma característica do VNS é que as buscas locais não possui uma forma de ter um
aprendizado ao selecionar qual estratégia pode ser a melhor alternativa para sair da estag-
nação da busca local selecionada anteriormente. Caso pudesse ser dotada deste aprendi-
zado poder-se-ia selecionar outra estratégia mais apropriada pelo fato da atual não forne-
cer o retorno adequado.

Neste contexto surgiu a busca reativa ou autoadaptativa que defende a integração do
aprendizado de máquina que é um subcampo da inteligência artificial dedicado ao de-
senvolvimento de algoritmos e técnicas que permitam ao computador “aprender”, isto é,
que permitam ao computador aperfeiçoar seu desempenho em alguma tarefa. A palavra
“reativo” sugere uma pronta resposta aos eventos durante uma busca, através de um feed-
back interno incremental para um autoajuste e uma adaptação dinâmica. A busca reativa
diferencia-se dos outros tipos de técnicas na literatura pela sua busca adaptativa ao con-
texto, procurando novos locais no espaço de busca para localização de soluções melhores
ao que já foi encontrado [Battiti et al. 2008]. A busca reativa têm obtido sucesso quando
aplicadas a problemas como:

• Problemas de Quadrático de Alocação (PQA) ou Alocação Quadrática [Fescioglu-
Unver e Kokar 2008];
• Atribuição de canais em redes celulares [Gözüpek et al. 2009];
• Roteamento ou escalonamento de veículos [Wassan 2007];
• Matriz energética [Fukuyama 2000].

Neste trabalho, quem vai conduzir essa busca autoadaptativa ou reativa é a aprendi-
zagem por reforço, que baseia-se na capacidade do agente obter conhecimento intera-
gindo com o ambiente desconhecido no qual está inserido. Uma das grandes vantagens
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da aprendizagem por reforço é justamente a capacidade de, ao interagir com um ambi-
ente desconhecido, permitir ao agente evoluir através da identificação das características
deste ambiente, dispensando a atuação de um professor como acontece na aprendizagem
supervisionada. A aprendizagem por reforço também tem aplicações em diversas áreas,
tais como:

• Navegação de robôs [Faria e Romero 1999];
• Gerência de fluxo em tráfego aéreo [Alves et al. 2006];
• Aplicações médicas [Ernst et al. 2006];
• Atribuições de frequências em telefonia celular [Singh e Bertsekas 1997].

Mais especificamente o algoritmo da aprendizagem por reforço que utilizaremos neste
trabalho é o Q-learning, que irá implantar a política de escolha das vizinhanças pela
metaheurística VNS. Assim, equilibrar o processo de diversificação ou intensificação.

1.1 Motivação
Desde o final da década de 60 têm sido feita muitas pesquisas com o objetivo de de-

senvolver modelos combinatórios para problemas NP-Difíceis1 [Gilbert e Pollak 1968]
[Rothfarb et al. 1970]. Em sua maioria, estes trabalhos são referentes a algoritmos heu-
rísticos. O algoritmo heurístico é uma técnica projetada para encontrar uma solução apro-
ximada quando os métodos exaustivos não conseguem encontrar qualquer solução exata,
mas são limitados pois não conseguem fugir de situações que levam o processo de busca
a estagnar em um ótimo local. A evolução natural deste modelos são as metaheurísticas,
são definidas como algoritmos aproximativos de propósito geral constituídos de procedi-
mentos iterativos que guiam heurísticas subordinadas combinando de forma inteligente
diferentes conceitos que visam explorar e explotar de forma adequada o espaço de busca.
Estes métodos fazem uso de heurísticas especializadas e de conhecimento prévio do pro-
blema para da melhor maneira possível, escapar de mínimos locais e varrer de forma mais
eficiente o espaço de busca [Lima Júnior 2009].

Qualquer metaheurística têm como desafio durante a busca pela solução ótima, o equi-
líbrio entre os processos de diversificação e intensificação. Estabelecer este equilíbrio
consiste em decidir adequadamente sobre a necessidade ou não de experimentar novas
situações (explorar novas áreas do espaço de solução), em detrimento daquelas já vi-
venciadas, ou seja, o desafio é resolver o dilema entre intensificar a busca nas regiões
(explotação), no momento, consideradas promissoras, ou diversificar (exploração) na ex-
pectativa de encontrar regiões melhores no futuro.

O desenvolvimento das metaheurísticas é caracterizado por escolha de parâmetros
para sua execução, na qual o ajuste apropriado destes parâmetros (valores) é essencial
para que resultados viáveis sejam obtidos. A qualidade dos resultados de uma instância
de teste não será transferida para outras instâncias a serem testadas e seu feedback pode
requerer um processo lento de “tentativa e erro” onde o algoritmo tem que ser ajustado
para uma aplicação específica.

1Será dada sua devida definição no capítulo 2
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Diante deste contexto, surgiu a busca reativa com o artigo de Battiti e Tecchiolli (1994)
que defende a integração do aprendizado de máquina dentro de buscas heurísticas para
solucionar problemas de otimização complexos. A palavra reativo sugere uma resposta
pronta para os eventos durante a busca através de um feedback iterativo para um autoajuste
e uma adaptação dinâmica dos parâmetros utilizados. Na busca reativa, o histórico de
busca e o conhecimento acumulado enquanto há a evolução da solução no espaço de
busca é usado para uma autoadaptação de forma autônoma. Desta forma, o algoritmo
mantém a flexibilidade interna necessária para lidar com diferentes situações durante a
busca, associada a uma adaptação automatizada que utiliza sua experiência passada para
influir na fase atual [Battiti et al. 2008].

A partir da integração que a busca reativa propõe entre o aprendizado de máquina e
as metaheurísticas, surgiu a ideia de se colocar a aprendizagem por reforço mais espe-
cificamente o algoritmo Q-learning de forma reativa, para implementar o mecanismo de
autoadaptação na metaheurística VNS, por entender que tais técnicas utilizadas conjunta-
mente podem cooperar mutuamente para um bom desempenho computacional.

1.2 Objetivo
O equilíbrio entre intensificar a busca local ou explorar o espaço de soluções a procura

de novas e melhores soluções, sem dúvida deve ser apreciado para que a busca local não
se fique preso em algum mínimo local. Para equalizar esse dilema utilizaremos a busca
reativa, que permita a seleção da busca local da metaheurística VNS de forma autoadap-
tativa ou reativa, espera-se com o passar do tempo a seleção da busca local pelo VNS que
tome decisões que resultem em soluções melhores. A troca inteligente da busca local por
outra é feita pelo agente da aprendizagem por reforço de acordo com o contexto em que o
agente se encontra, não ficando em mínimos locais e facilitando a determinação do ótimo
global. Assim sendo, este trabalho tem como objetivos:

Geral:
– O desenvolvimento de um método reativo usando aprendizagem por reforço e

o VNS, para se autoadaptar ao contexto da busca e assim tornar mais eficiente
o processo de busca de uma solução;

Específicos:
– Estudar as potencialidades do uso do algoritmo Q-learning da aprendizagem

por reforço como estratégia reativa para as buscas locais da metaheurística
VNS. Para atingir este objetivo propõe-se um algoritmo que utiliza a matriz
dos Q-valores gerada pelo algoritmo Q-learning como mecanismo de autoa-
daptação para as buscas locais da referida metaheurística;

– Validar os resultados computacionais obtidos com o algoritmo proposto, atra-
vés da análise de dados experimentais.
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1.3 Estado da Arte
Para a adequação e melhor desempenho das abordagens metaheurísticas na obtenção

de uma solução de melhor qualidade, os parâmetros das mesmas não podem ser estáticos
mais sim reativos, podendo assim adequar-se da melhor forma para dada situação no
espaço de busca.

A utilização da Busca Reativa (BR) teve início com o artigo de Battiti e Tecchiolli
(1994), onde os autores propõem um algoritmo para otimização combinatória, no qual há
um controle explícito em repetições no resultado da busca. O método “aprende” a ter uma
lista tabu de tamanho apropriado de forma autoadaptativa, tentando evitar assim ciclos na
busca e melhor diversificação. No que se refere as publicações pertinentes sobre a busca
reativa descreveremos em forma de tabela (1.1) com a primeira coluna com o campo de
aplicação em que a busca reativa foi aplicada e na segunda coluna as publicações relativas.

1.4 Principais Contribuições do Trabalho
• Proposta da busca reativa através da aprendizagem por reforço para a seleção da

busca local no VNS;
• Implementação do VNS dotado de um mecanismo reativo ou autoadaptativo que

seleciona qual a melhor busca local em relação a várias busca locais, para determi-
nado contexto de busca;
• Elaboração da análise estatística dos resultados experimentais, através de teste de

hipótese e análise de sobrevivência.

1.5 Organização do trabalho
Este trabalho está organizado da seguinte forma: No capítulo 2 é apresentada uma

breve fundamentação teórica abrangendo conceitos de otimização combinatória, as di-
ferentes abordagens de resolução existentes e a descrição sucinta dos métodos exatos e
aproximativos. No capítulo 3 são descritas em detalhes as busca local, busca reativa e
VNS que fazem parte do estudo. No capítulo 4 abordam-se conceitos sobre processos de
decisão markovianos e aprendizagem por reforço, com enfoque no algoritmo Q-learning.
No capítulo 5 apresenta a metodologia utilizada e a implementação do algoritmo proposto
neste trabalho. O capítulo 6 apresenta os resultados experimentais obtidos e uma análise
estatísticas dos mesmos. No capítulo 7 são apresentadas algumas conclusões e perspecti-
vas. Nos anexos A e B são disponibilizadas as listagens de todos resultados obtidos nos
experimentos realizados.
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Campo de aplicação Publicações

Problema da mochila e relacionados
Arntzen et al. (2006)

Hifi e Michrafy (2006)

Problemas em grafos

Battiti e Protasi (2001)
Abramson e Harry (2003)

Cerulli et al. (2005)
Youssef e Elliman (2004)

Cerulli et al. (2006)
Kinney et al. (2007)
Shmygelska (2007)

Brunato et al. (2008)
Devarenne et al. (2008)

Problema de roteamento de veículos

Chiang e Russell (1997)
Nanry e Wesley Barnes (2000)

Osman e Wassan (2002)
Pettinger e Everson (2002)

Bräysy (2003)
Kinney Jr et al. (2005)

Wassan (2007)
Russell e Urban (2007)

Lima Júnior (2009)
Bogl et al. (2011)

Problema de satisfatibilidade e relacionados
Nonobe e Ibaraki (1998)
Battiti e Protasi (1999)

Hutter et al. (2002)

Redes de distribuição de energia

Fukuyama (2000)
Toune et al. (2002)

Oomori et al. (2002)
Genji et al. (2003)

Redes de telecomunicação
Csöndes et al. (2002)

Magdon-Ismail et al. (2003)
Hifi et al. (2006)

Tabela 1.1: Publicações pertinentes a busca reativa.
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Capítulo 2

Otimização Combinatória

No cotidiano, grande parte problemas práticos quando modelados são definidos como
problemas de otimização, e se vai formular a resolução que consiste em fazer com que
determinados parâmetros possam otimizar o valor de uma função objetivo, em grande
parte respeitando um conjuntos de restrições quando o problema é modelado. Quando o
conjunto de soluções para o problema modelado é discreto o problema tratado é dito ser
de otimização combinatória. Para resolver de forma simples esse problema de otimiza-
ção combinatória basta listar todas as possíveis soluções e, dentre todas elas, selecionar
a de melhor valor. Mas, para um problema de tamanho minimamente interessante (e de
utilidade prática), este método torna-se inviável, já que o número de soluções possíveis
é muito grande. A partir deste ponto cria-se a necessidade de buscar soluções alterna-
tivas, que tenha uma resposta em tempo satisfatório, são exemplos desta alternativa os
algoritmos probabilísticos chamados de metaheurística. Os termos técnicos menciona-
dos na introdução deste capítulo e nos capítulos posteriores, necessitam de uma definição
formal e de certa fundamentação teórica. Portanto, o texto apresentado nas seções a se-
guir terá este propósito e tendo como referência ou base [Lima Júnior 2009], [Bernhard
Korte 2012] e [Talbi 2009].

2.1 Otimização Combinatória
A otimização combinatória surgiu com a concepção da pesquisa operacional no de-

correr da II Guerra Mundial e seu objetivo era a melhoria dos armamentos e técnicas
militares, sendo difundida nas indústrias e empresas públicas americanas no pós-guerra.
A otimização combinatória têm como objetivo maximizar ou minimizar uma função de-
finida sobre certo domínio finito e discreto. O desafio é realizar os testes dentro deste
domínio (espaço de busca) que é constituído de milhares ou até milhões de possibilida-
des, gerando resultados de extrema qualidade, ou seja, eficientes e rápidos a fim de apoiar
a tomada de decisões.

Em problemas de otimização têm-se uma função objetivo e um conjunto de restrições
(caso o problema as tenha). O problema pode ser de maximização ou de minimização
dessa função. A resposta para o problema será o menor ou maior valor possível para a
função objetivo para o qual o valor atribuído e às variáveis não viole nenhuma restrição.
Há casos em que pequenas alterações na solução não conduz a melhorias, parando assim
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em soluções que não representa o ótimo global, tais soluções são denominadas ótimo
local. Formalmente um problema de otimização combinatória de minimização P pode
ser estabelecido como: dado um conjunto finito E = {1,2, . . . ,n}, o conjunto de soluções
possíveis F ⊆ 2|E| de P e uma função objetivo f : 2|E| ⇒ R, deseja-se encontrar uma
solução ótima S∗ ∈ F tal que f (S∗) ≤ f (S), ∀ S ∈ F , onde f (S) é a função objetivo.
Para um problema específico, os conjuntos E e F , bem como a função f (S), precisam ser
definidas apropriadamente.

Normalmente para a resolução de um problema de otimização combinatória é neces-
sário cumprir duas etapas:

I - Transformar o problema em um modelo;
II - Um algoritmo deve ser implementado para resolver o problema conforme mode-

lado.

São exemplos conhecidos de problemas de otimização combinatória:

• Problema do Caixeiro Viajante;
• Roteamento de Veículos;
• Alocação de Salas e Horários em Escolas (Timetabling problem);
• Escalonamento de Tarefas em Máquinas;
• Projeto de chips VLSI, dentre outros.

Nas subseções seguintes serão descritas as duas abordagens que existem para resolver
problemas de otimização combinatória.

2.1.1 Abordagem Exata
Segundo Bernardi (2001), algoritmos exatos em otimização combinatória são algo-

ritmos enumerativos, que varrem o espaço de soluções e buscam aquela que apresenta o
melhor valor para a função objetivo. Estes algoritmos distinguem-se quanto a abrangência
em:

Enumeração explícita: todo o espaço de soluções é examinado. Devido à ca-
racterística de explosão combinatória dos problemas, esta abordagem só pode ser
aplicada na resolução de problemas de instâncias pequenas;
Enumeração implícita: apenas parte do espaço de soluções é examinado. Tal
espaço é particionado, de modo a eliminar conjuntos inteiros de soluções, através
da utilização de limites (bounds).

São exemplos de abordagem exatas para problemas de otimização:

Programação Dinâmica: A programação dinâmica é uma técnica que resolve pro-
blemas combinando as soluções dos sub-problemas de menor complexidade. As
soluções de sub-problemas são utilizadas recursivamente, até a obtenção da solu-
ção do problema. Um exemplo de aplicação desta técnica pode ser encontrado em
Bellman (2003);

8
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Relaxações: Esta técnica consiste em resolver uma sequência de problemas “fá-
ceis” obtidos a partir de relaxações do problema original. Com a solução de tais
problemas, procura-se obter limites para o valor da solução, eliminando-se assim
todas aquelas que não obedecem tais limites [Guignard 2003]. São exemplos de
relaxações:

– Relaxação Lagrangeana [Van den Akker et al. 2002];
– Relaxação Surrogate [Espejo e Galvão 2002];
– Relaxação Lagrangeana-surrogate [Narciso e Lorena 1999].

Branch-and-Bound: É um método que busca a solução ótima realizando opera-
ções de partições no espaço das soluções, chamadas branching, que dividem um
problema em dois subproblemas similares. Cada subproblema trabalha com uma
sub-região diferente do espaço de solução. A resolução dos subproblemas também
inclui operações de partições (ou seja, o procedimento é repetido recursivamente).
Se o espaço de soluções é muito grande, a busca pela solução se torna inviável de-
vido ao tempo gasto para executar o algoritmo. Este problema é tratado utilizando
bounding, que é um modo de encontrar limites para a solução dentro de uma região
viável. Um exemplo de aplicação deste método pode ser visto em Seo et al. (2009).

Uma grande dificuldade para a solução de problemas de otimização combinatória é
o número de possíveis soluções que cresce com o aumento do tamanho da instância,
portanto, os métodos exatos tornam-se inviáveis quando aplicados a problemas reais de
grande porte.

2.1.2 Abordagem Aproximativa
Conforme já descrito na seção 2.1.1, os métodos exatos devem ser utilizados sob de-

terminadas condições, onde as instâncias dos problemas são suficientemente pequenas ou
o tempo de processamento que se tem disponível é adequado à aplicação a ser conside-
rada. Entretanto, para vários problemas práticos, os dados de entrada são conhecidos de
forma limitada ou de forma imprecisa, o que também ocasiona uma solução ótima custosa
no quesito de tempo de processamento, assim não compensando quando é comparada a
uma solução da abordagem aproximativa que é suficientemente próxima e obtida a um
baixo custo computacional.

Os algoritmos aproximativos ou heurísticos segundo Garey e Johnson (1979), são al-
goritmos polinomiais que buscam minimizar ao máximo possível a perda da qualidade
na solução alcançada pelos métodos exatos, e simultaneamente obtendo o máximo em
eficiência computacional, sem a garantia de alcançar a solução ótima. Segundo Hochba
(1997), a harmonia entre essas duas situações de conflito é o grande paradigma dos algo-
ritmos aproximativos. Para formalizar o conceito do algoritmo aproximativo considere-
mos a seguinte notação:

Seja δ um problema de otimização combinatória, e I, uma instância qualquer de δ. Se
A é um algoritmo aproximativo para δ, então xA(I) é o valor da função objetivo gerado
por A, ∀ I ∈ δ . O valor da solução ótima associado ao problemas será representado por
x∗(I).
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Os algoritmos aproximativos são divididos em:

Algoritmos Aproximativos Determinísticos: Deve ser necessariamente polino-
mial para qualquer instância do problema abordado, desta forma um algoritmo
A com solução xA(I) é f (n)-aproximado para um problema de minimização ou
maximização δ se, e somente se, qualquer que seja a instância I de tamanho n,
a solução obtida é no mínimo ou máximo f (n) vezes o valor da solução ótima
x∗(I). Em problemas de maximização assume-se que x∗(I)> 0. Na execução deste
tipo de algoritmo a entrada de uma mesma instância (dados) resultará sempre na
mesma solução. Para mais detalhes sobre este tipo de algoritmo pode ser visto em
[Hochba 1997].
Algoritmos Aproximativos Probabilísticos: A solução e o tempo de processa-
mento esperados, serão parâmetros fundamentais a serem observados sendo repre-
sentados por variáveis aleatórias discretas. No caso probabilístico, um algoritmo
aleatório A de complexidade polinomial é f (n)-aproximado para δ se, e somente
se, E(xA(I))≤ f (n) × x∗(I), onde f (n)≥ 1. Se δ é um problema de maximização
então A é f (n)-aproximado se e somente se E(xA(I))≥ f (n)× x∗(I), onde f (n)≤ 1
e E(xA(I)) é o valor esperado para a solução xA(I).
Ao inverso dos algoritmos determinísticos, a partir das mesmas instancias (dados),
este algoritmo obtém soluções diversas. Um exemplo de aplicação desta técnica a
problemas de otimização pode ser encontrado em [Agarwal e Sharir 1995].
Metaheurísticas: São algoritmos aproximativos de propósito geral constituídos de
procedimentos iterativos que guiam heurísticas subordinadas combinando de forma
inteligente diferentes conceitos que visam explorar e explotar de forma adequada o
espaço de busca. Estes métodos fazem uso de heurísticas especializadas e de conhe-
cimento prévio do problema, para da melhor maneira possível, escapar de mínimos
ou máximos locais dependendo do problema abordado e varrer de forma mais efi-
ciente o conjunto de soluções viáveis [Osman e Kelly 1996]. O desenvolvimento
de uma heurística1 se dá, de forma geral a partir de problemas específicos, e se tem
a necessidade de adequações para a sua utilização em outros problemas. Dentre as
metaheurísticas mais conhecidas destacam-se:

– Algoritmos Genéticos;
– Busca Tabu;
– Variable Neighborhood Search (VNS);
– Colônia de Formigas;
– Greedy Randomized Adaptive Search Procedures (GRASP);
– Simulated Annealing.

Apesar de conseguir soluções próximas do ótimo as metaheurísticas não garantem
a obtenção do ótimo global. Informações detalhadas sobre outras metaheurísticas
podem ser encontradas em [Boussaïd et al. 2013].

1É um termo derivado do grego heuriskein, e significa descobrir ou achar.
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2.1.3 Complexidade de Algoritmos
Algoritmos Polinomiais

Esses algoritmos têm como característica o fato de seu tempo de sua execução poder
ser limitada por uma função polinomial indexada pelo tamanho da instância do problema,
ou seja, o algoritmo é polinomial se existe k tal que o tempo de processamento deste al-
goritmo seja da ordem de O(nk), onde n indica o tamanho da instância para o problema.
Da mesma forma, existem os algoritmos exponenciais que caracterizam-se por apresen-
tar aumento do tempo de processamento que varia exponencialmente com o tamanho da
instância. A função de complexidade para algoritmos exponenciais é denotada por O(cn),
sendo c > 1.

Exemplos de Algoritmos Polinomiais:

I - Algoritmo de pesquisa binária (O(logn));
II - Algoritmo de pesquisa sequencial (O(n));

III - Algoritmo de ordenação por inserção (O(n2));
IV - Algoritmo de multiplicação de matrizes (O(n3)).

A classificação de um algoritmo como polinomial ou de tempo polinomial, está inti-
mamente ligada ao conceito de complexidade de algoritmos. Segundo Barbosa (2001) a
complexidade de um algoritmo consiste na quantidade de trabalho necessária para a sua
execução, expressa em função das operações fundamentais, as quais variam de acordo
com o algoritmo e em função do volume de dados. As operações fundamentais são aque-
las que, dentre as demais operações que compõe o algoritmo, expressam a quantidade de
trabalho, portanto, estas são extremamente dependentes do problema e do algoritmo.

O conceito de algoritmo de tempo polinomial é muito importante para a definição de
intratabilidade de problemas. Um problema é dito intratável se não existir um algoritmo
de tempo polinomial que o resolva.

complexidade de Problemas

Na teoria da complexidade de problemas os mesmos podem ser classificados da se-
guinte forma:

I - Problemas de Decisão: O objetivo deste tipo de problema consiste em decidir
“SIM” ou “NÃO” a uma questão específica;

II - Problemas de Localização: Neste tipo de problema objetiva-se localizar uma de-
terminada estrutura S que satisfaça um conjunto de propriedades pré-estabelecidas;

III - Problemas de Otimização: Se as propriedades a que S deve satisfazer envolverem
critérios de otimização, então o problema passa a ser visto como um problema de
otimização.

11
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Exemplo de Tripla associada ao Problema do Caixeiro Viajante (PVC)

Seja G um grafo completo considerando o PCV, tal que cada aresta possui um peso
p≥ 0. Um percurso de caixeiro viajante é simplesmente um ciclo hamiltoniano2 de G. O
peso de um percurso é a soma dos pesos das arestas que o compõe. No grafo completo
da figura 2.1 um percurso de caixeiro viajante é, por exemplo, a→ b→ c→ d→ a, cujo
peso é 15, enquanto que um percurso ótimo é a→ b→ d → c→ a, de peso 11.

Figura 2.1: Grafo Completo: Problema do Caixeiro Viajante.

Neste exemplo os seguintes problemas associados podem ser formulados:

◦ Problema de decisão:
DADOS: Um grafo G e um inteiro K > 0;
OBJETIVO: Verifique se existe em G um percurso de caixeiro viajante de peso K.
◦ Problema de Localização:

DADOS: Um grafo G e um inteiro K > 0;
OBJETIVO: Localizar em G um percurso de caixeiro viajante de peso K.
◦ Problema de Otimização:

DADOS: Um grafo G;
OBJETIVO: Localizar em G um percurso de caixeiro viajante ótimo.

Os três problemas associados ao exemplo do PVC estão obviamente relacionados,
contudo para definir a classe de problemas NP pode-se considerar apenas o problema de
decisão. O motivo para que se torne possível esta simplificação é devido ao problema
de decisão ser o mais simples dentre os três problemas associados, ou seja, é menos
custoso de se verificar a existência de uma estrutura S que satisfaça certas propriedades
como o problema de decidir se S existe ou não, do que localizar tal estrutura no modelo.
Da mesma forma, um custo maior ainda seria o de localizar a estrutura S que satisfaça

2É um caminho que permite passar por todos os vértices de um grafo G, não repetindo nenhum vértice.
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critérios de otimização. Isto significa que em termos de complexidade temos a seguinte
hierarquia3.

OTIMIZAÇÃO� LOCALIZAÇÃO� DECISÃO

Desta forma, provando que o problema de decisão é intratável, pode-se concluir que
tal prova de intratabilidade engloba os outros dois problemas.

Classe de Problemas P

A classe de problemas P é a classe dos problemas de decisão que podem ser resolvidos
por algoritmos de tempo polinomial.

Classe de Problemas NP

Considere um problema de decisão δ(D,Q), onde D representa o conjunto de dados de
entrada (instância) para o problema e Q a questão de decisão correspondente. Se δ(D,Q)
for computável, então necessariamente existe uma justificativa para a solução de δ(D,Q).
Esta justificativa pode ser representada por um determinado conjunto de argumentos, os
quais, quando interpretados convenientemente, podem atestar a veracidade da resposta
“SIM” ou “NÃO”, dada ao problema.

Define-se então a classe de problemas NP como sendo aquela que compreende todos
os problemas de decisão δ(D,Q), para os quais existe uma justificativa à resposta “SIM”
para δi (Di,Qi), cujo passo de reconhecimento pode ser realizado por um algoritmo não-
determinístico de tempo polinomial no tamanho da instância de δi (Di,Qi). A expressão
“algoritmo não-determinístico de tempo polinomial” significa que tal algoritmo gera de
forma não-determinística uma solução candidata ao problema e verifica a resposta “SIM”
em tempo polinomial.

Transformação Polinomial

Um problema de decisão δ1 (D1,Q1) se transforma polinomialmente em outro pro-
blema de decisão δ2 (D2,Q2), se dada qualquer entrada D1 para o problema δ1, pode-se
construir uma entrada D2 para o problema δ2 em tempo polinomial no tamanho da ins-
tância D1, tal que D1 é uma instância “SIM” para δ1 se e somente se D2 é uma instância
“SIM” para δ2.

Problemas NP-Completos

Um problema de decisão A ∈ NP é NP-Completo se todos os outros problemas de NP
se transformam polinomialmente em A.

Lema 1 Um problema A é NP-Completo se somente se:

(1) A é NP;
(2) Existir um problema B que é NP-Completo transformável polinomialmente em A.

3Leia-se� como “mais complexo que”, em relação a hierarquia dos problemas associados
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Problemas NP-Difíceis

Problemas NP-Árduos ou NP-Difíceis: são problemas que satisfazem apenas o item
(2) do Lema 1.

Para uma melhor compreensão a figura 2.2 mostra de forma gráfica como esta disposto
os problemas P e NP′s.

Figura 2.2: Diagrama de Euler para o conjunto de problemas P, NP, NP-Completo, e
NP-Difícil.

2.2 Conclusão
Neste capítulo foram apresentados os principais conceitos ligados a otimização com-

binatória, teoria da NP-completude e técnicas de resolução para problemas de otimização
combinatória. Por uma questão de organização do texto, não foram apresentados neste
capítulo detalhes sobre a busca local, busca reativa e VNS, os quais serão feitos de forma
específica no capítulo 3. O texto apresentado não tem a pretensão de esgotar a temática
aqui abordada, e sim tem como propósito fundamentar os conceitos necessários à me-
lhor compreensão dos capítulos posteriores. Maiores detalhes sobre cada um dos temas
descritos podem ser encontrados na bibliografia proposta.
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Capítulo 3

Busca Local, Reativa e VNS

Em diversas áreas do mundo real, tais como: engenharia, computação, comunicação e
pesquisa operacional, é normal que exista uma série de problemas reais de difícil solução,
que requerem atividades como:

I Escalonamento de tarefas em máquinas;
II Traçar o melhor roteamento de pacotes de dados que trafegam na internet;

III Atribuições de frequências em telefonia celular;
IV Encontrar o melhor corte e empacotamento em contêiner, dentre inúmeras outras.

Um fato em comum entre as atividades mencionadas acima, é encontrar o ótimo nestes
problemas administrando os recursos disponíveis, com a finalidade de reduzir ao máximo
os custos, e também equacionar as restrições de ordem cronológica.

Estes problemas têm outro aspecto importante, no que concerne a estrutura especifica
de cada problema, quando realizada a sua modelagem utilizam agrupamentos e ordena-
ções que satisfazem uma restrição ou um conjunto de restrições. Este fator contribui para
mostrar que os problemas mostrem a sua alta complexidade computacional, que os tornam
problemas NP-Difíceis (Capítulo 2).

A aplicação ao problemas mencionados com os métodos exatos de resolução (Branch-
and-bound, Relaxações, Programação Dinâmica etc.) são inviáveis pelo seu alto custo
computacional em função do tamanho de suas instâncias, e/ou pela grande dificuldade
na elaboração de um modelo completo e preciso dos processos à serem realizados. Uma
proposta à resolução de tais problemas é a utilização da buscas locais através das me-
taheurísticas, mas de forma reativa.

Conforme Osman e Kelly (1996), definem as metaheurísticas como métodos iterativos
de geração de soluções que guiam uma heurística subordinada (busca local) combinando
de forma inteligente diferentes conceitos para explorar e explotar o espaço de busca, uti-
lizando estratégias de aprendizagem para estruturar informações a fim de localizar efici-
entemente soluções próximas do ótimo.

Conforme dito anteriormente Battiti e Brunato (2007) a busca reativa defende a in-
tegração entre o aprendizado de máquina dentro de buscas heurísticas para solucionar
problemas de otimização complexos. A palavra reativo sugere uma resposta pronta para
os eventos durante a busca através de um feedback iterativo para um autoajuste e uma
adaptação dinâmica.
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Este trabalho propõe a utilização do algoritmo Q-learning como forma reativa ou
autoadaptativa para a escolha de qual busca local é melhor no dado instante da busca
caracterizando uma versão da metaheuristica VNS com as buscas locais autoadaptativas.
Portanto a Busca reativa e VNS serão descritas em detalhes nas seções a seguir, tendo
como referência ou base [Aarts e Lenstra 2003], [Hoos e Stützle 2005], [Talbi 2009],
[Hansen et al. 2010] e [Battiti et al. 2008].

3.1 Busca local
O uso da busca local na otimização combinatória têm uma longa história que vem

desde da década de 1950, quando Croes (1958) e Bock (1958) desenvolveram os primei-
ros algoritmos de troca de arestas para o problema do caixeiro viajante, servindo de base
para os métodos desenvolvidos que temos na atualidade [Michiels et al. 2007]. Nos anos
seguintes os escopo da busca local foi ampliado, o conceito básico desenvolvido pelo al-
goritmo de troca foi aplicado com algum sucesso para uma variedade de problemas como
escalonamento de máquinas Nicholson (1967) e particionamento de grafos Kernighan e
Lin (1970). Após estes fatos ampliou-se o conceito de estratégias de troca de arestas para
uma classe mais geral de problemas de permutação, tratando de problemas como layout
de rede, escalonamento e roteamento de veículos.

Nas últimas décadas observou-se uma retomada de interesse forte no assunto, o que é
devido aos seguintes acontecimentos [Aarts e Lenstra 2003]:

• Recursos: muitas variações do algoritmo de busca local têm proposto variações
baseadas em analogias com processos da natureza, relacionando o tema a outras
disciplinas, com a física, estatística, evolução biológica e neurofisiologia. Exemplos
bem conhecidos são: simulated annealing, algoritmos genéticos;
• Teoria: algumas propostas de algoritmos de busca local foram modelados mate-

maticamente, produzindo resultados de estudos teóricos sobre o seu desempenho.
Provavelmente o melhor exemplo é o algoritmo simulated annealing modelado pe-
las cadeias de Markov feito por Aarts e Korst (1989) que apresentou uma teoria da
complexidade sobre a busca local, fornecendo uma visão mais teórica, não só para
a complexidade da busca local, como também para a estrutura combinatória dos
problemas de otimização discreta;
• Prática: o grande aumento dos recursos computacionais juntamente com o uso de

estrutura de dados sofisticadas fizeram com que os algoritmos de busca local se
tornam fortes concorrentes dentro da classe dos algoritmos projetados para lidar
com grandes instâncias de problemas conhecidos, Bentley (1992), Fredman et al.
(1993) e Reinelt (1994). A flexibilidade e a fácil implementação de um algoritmo
de busca local têm levado ao seu sucesso por conseguir tratar muitos problemas
complexos do mundo real.

Os problemas de otimização elencados anteriormente podem ser modelar da seguinte
forma [Hertz e Widmer 2003]: Dado um conjunto S de variáveis discretas s chamadas
soluções e uma função objetivo f : S← R, que associa cada solução s ∈ S a um valor
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real f (s), encontre a solução s∗ ∈ S, dita ótima, para a qual f (s) tem o valor mínimo,
no caso de o problema ter como objetivo a minimização de f , ou valor máximo, no
caso de o problema ter como objetivo a maximização de f . A função N, que têm sua
dependência atrelada a estrutura do problema tratado em otimização, associa a cada so-
lução s ∈ S, sua vizinhança N(S) ⊆ S. Cada solução s′ ∈ N(s) é chamada de vizinho
de s. Denomina-se movimento a modificação m que transforma uma solução s em outra
s′ ∈ N(S). Representa-se esta operação por s′← s⊕m.

De forma geral, as buscas locais partem normalmente de uma solução obtida por uma
heurística construtiva ou gerada aleatoriamente, e caminha a cada iteração, de vizinho
para vizinho de acordo com o tipo de vizinhança adotada. A busca local pode ser vista
como um procedimento que percorre um caminho em um grafo não-orientado G = (S,E),
onde S representa o conjunto de soluções s do problema e E conjunto de arestas (s,s′),
com s′ ∈N(s). A definição de vizinhança é crucial em uma busca local. De uma solução s
do espaço de soluções deve ser sempre possível atingir uma outra solução em um número
finito de passos, utilizando um determinado tipo ou tipos de movimentos [Aarts e Lenstra
2003].

Um exemplo que pode ilustrar a busca local com a troca de vizinhança é o problema
da mochila (Knapsack problem), cujo o objetivo é, dado um conjunto de itens, e cada
item com determinado peso, definir quais os itens que devem ser postos na mochila de
forma a maximizar seu peso, sujeito a um valor limite. Com o problema da mochila
definido representaremos uma solução s do problema por um vetor binário de n posições,
e com uma solução inicial s

(1) = (01001) e a solução ótima s
(2) = (11010) do espaço

de soluções. Com o movimento m = {trocar o valor de um bit} é possível navegar no
espaço de busca de s

(1) para s
(2) . De fato, com esse movimento m podemos percorrer o

seguinte caminho: s
(1) = (01001)→ (11001)→ (11011)→ (11010) = s

(2) . No entanto,
se definíssemos o movimento m como sendo a troca de dois bits simultaneamente, jamais
conseguiríamos de s

(1) chegar em s
(2) . Desta forma, a exploração do espaço de soluções

ficaria prejudicada e, eventualmente, a solução ótima poderia não ser alcançada, como
o exemplo mostra que é preciso escolher de forma adequada qual a busca local utilizar.
Para melhor entendimento o algoritmo 3.1 apresenta uma busca local padrão ou básico
para um problema de minimização para uma função de avaliação f .

Algoritmo 3.1 Algoritmo de Busca Local para um problema de minimização

Requer: s← solução inicial
1: Enquanto critério de parada não satisfeito Faça
2: gera-se uma s′ ∈ N(s)
3: Se f (s′)< f (s) então
4: s← s′

5: Fim Se
6: Fim Enquanto
7: retorno s
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3.2 Avaliação da Vizinhança

3.2.1 Método de Descida/Subida
Com este tipo de técnica de avaliação, é possível, partindo-se de uma solução inicial

s qualquer, a cada passo avaliar todos os seus possíveis vizinhos de forma determinística.
Assim a exploração da vizinhança é exaustiva, selecionando somente aquele que melhorar
o valor da função objetivo, sendo também conhecido como Best Improvement Method. O
algoritmo 3.2 mostra o método de descida aplicado à minimização de uma função de
avaliação f (∗) a partir de uma solução inicial conhecida s e considerando a busca em
uma dada vizinhança N(∗).

Algoritmo 3.2 Algoritmo do Método de Descida/Subida

Requer: s,N(∗)e f (∗)
1: Viz = {s′ ∈ N(s) | f (s′)< f (s)}
2: Enquanto |Viz|> 0 Faça
3: selecione s′ ∈Viz, onde s′ = arg min{ f (s′) | s′ ∈Viz}
4: s← s′

5: Viz = {s′ ∈ N(s) | f (s′)< f (s)}
6: Fim Enquanto
7: retorno s

3.2.2 Método de Primeira Melhora
O algoritmo de descida/subida explora toda a vizinhança. Um algoritmo que pode

ser uma alternativa para evitar a busca exaustiva é o Método Primeira Melhora (First
Improvement Method). A abordagem do algoritmo avaliado basicamente, é interromper a
exploração da vizinhança quando uma vizinho melhor é encontrado. Com isso, apenas no
pior caso, toda a vizinhança é explorada. Neste algoritmo, é necessário que a exploração
das soluções vizinhas seja aleatória a cada passo. Caso contrário, acaba privilegiando
apenas um caminho determinístico no espaço de soluções. Entretanto, tal como no método
da descida/subida, este método também fica preso no primeiro ótimo local encontrado. No
algoritmo 3.3, é mostrada uma forma de implementação.

3.2.3 Método de Descida/Subida Randômica
Como foi colocado anteriormente, o algoritmo de Descida/Subida requer a explora-

ção de toda a vizinhança. Um outro método que pode ser uma alternativa, para evitar a
pesquisa exaustiva é o algoritmo de Descida/Subida Randômica (Random Descent/Uphill
Method). O Algoritmo analisa um vizinho qualquer e o aceita somente se ele for melhor
que a solução corrente; não o sendo, a solução corrente permanece inalterada e outro vi-
zinho é analisado. O algoritmo é interrompido após um número fixo de iterações sem
melhora no valor da melhor solução obtida até então. O algoritmo 3.4, apresenta uma
forma de implementação do método.
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Algoritmo 3.3 Algoritmo do Método de Primeira Melhora

Requer: s;
1: s′← s
2: Enquanto s′′ 6 s′ ou N(s)> 0 Faça
3: Selecione qualquer s′′ ∈ N(s)
4: Se f (s′′)< f (s′) então
5: s← s′′

6: Fim Se
7: N(s)← N(s)− s′′

8: Fim Enquanto
9: retorno s

Algoritmo 3.4 Algoritmo do Método de Descida/Subida Randômica

Requer: f (∗),N(∗),max,s
1: contador← 0
2: Enquanto contador < max Faça
3: contador← contador+1
4: Selecione aleatoriamente s′ ∈ N(s)
5: Se f (s′)< f (s) então
6: contador← 0
7: s← s′

8: Fim Se
9: Fim Enquanto

10: retorno s
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3.2.4 Método Não Ascendente/Descendente Randômico
O método não Ascendente/Descendente Randômico é uma variante do método de des-

cida/subida randômica, difere dele por aceitar o vizinho gerado aleatoriamente se ele for
melhor ou igual à solução corrente. Este método para após um número fixo de iterações
sem melhora no valor da melhor solução produzida.

Por este método é possível navegar pelo espaço de busca por movimentos laterais
[Selman et al. 1992]. Assim, ele têm condições de percorrer caminhos de descida/subida
que passam por regiões planas. Ou seja, se a busca chega em um região dessas, o método
tem condições de mover-se nela e sair através de uma solução diferente daquela que a ela
chegou.

O método Ascendente/Descendente Randômico é, portanto, um procedimento que ex-
plora o espaço de soluções combinando movimentos de descida/subida com movimentos
laterais. Tal como no método de descida randômica, não há garantia de que a solução
final seja um ótimo global.

3.2.5 Busca em Vizinhança Variável Descente - Variable Neighborhood
Search Descent (VND)

O Método proposto por Hansen e Mladenović (2001) consiste em, explorar o espaço
de busca realizando trocas sistemáticas de estrutura de vizinhança e somente aceitando
soluções de melhora da solução corrente. Quando encontrada a melhora na solução e
reiniciada a seleção da estrutura de vizinhança.

A busca pelo melhor vizinho dependendo do problema abordado pode ser compu-
tacionalmente de extremo custo. Diante desta dificuldade existem abordagens descritas
nas seções anteriores que podem ser utilizadas como alternativas para diminuir este custo
computacional, normalmente é comum fazer a busca pela primeira melhora, uma outra
alternativa é apenas explorar um percentual da vizinhança. Uma outra alternativa utili-
zada nestas situações é o método de descida/subida randômica, para cada vizinhança à ser
explorada. Para melhor compreensão do método apresentado nesta seção, o algoritmo 3.5
mostra de forma genérica como funciona o VND.

A solução final proporcionada pelo VND é um mínimo local em relação a todas as kmax
estruturas de vizinhança, e portanto, a probabilidade de se alcançar um mínimo global é
maior de que quando se usa somente uma estrutura.

3.3 Busca em Vizinhança Variável - Variable Neighborhood
Search (VNS)

A metaheurística VNS que iremos abordar foi proposta por Hansen e Mladenović
(1997). O VNS baseia-se na ideia de uma mudança sistemática de vizinhança, tanto na
fase de descida para encontrar um ótimo local, como na fase de perturbação para sair do
vale correspondente como mostra a figura 3.1.
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Algoritmo 3.5 Agoritmo VND

Requer: (N1, . . . ,Nkmax)
1: Repita
2: k⇐ 1
3: Enquanto k 6 kmax Faça
4: s′⇐MelhorVizinho(Nk(s))
5: Se f (s′)< f (s) então
6: s⇐ s′

7: k⇐ 1
8: Se não
9: k⇐ k+1

10: Fim Se
11: Fim Enquanto
12: Até não há melhora ou tempo de busca esgotado

Figura 3.1: Perturbação na vizinhança para sair de um vale.

Ao contrário das outras metaheurísticas baseadas em métodos de busca local, o VNS
não segue uma trajetória, mas sim explora vizinhanças gradativamente mais “distantes”
da solução corrente e focaliza a busca em torno de uma nova solução se e somente se um
movimento de melhora é realizado. O método inclui, também, um procedimento de busca
local a ser aplicado sobre a solução corrente. A busca local também pode usar diferentes
estruturas de vizinhança.

3.3.1 Estrutura Básica do VNS
Consideremos um problema de otimização representado da seguinte forma [Hansen

et al. 2010]:
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min{ f (s) : s ∈ X , X ⊆ S}, (3.1)

em que S é o espaço de soluções, X é o conjunto de possíveis soluções, s é uma solução
possível e f é uma função objetivo que assume valores reais. Uma estrutura de vizinhança
no espaço de soluções S é uma aplicação:

N : X → 2|S| = {X : X ⊆ S}, (3.2)

que a cada solução s ∈ X associa um conjunto de soluções N(s) ⊂ S, denominado vizi-
nhança de s.

Denotemos por Nk, (k = 1, ...,kmax), um conjunto finito de estruturas de vizinhança
pré-selecionadas e por Nk(s) o conjunto de soluções na k-ésima vizinhança de s. As
vizinhanças Nk podem ser induzidas por uma ou mais métricas definidas no espaço de
solução S. Uma solução ótima é uma solução onde o mínimo da equação 3.1 é alcançado.
Dizemos que s′ é um mínimo local da equação 3.1 com relação a Nk, se não existir solução
s ∈ Nk(s)⊆ X tal que f (s)< f (s′).

Em geral, uma busca local de descida troca a solução atual por outra solução melhor
na vizinhança considerada, portanto apresenta o risco de estacionar no mínimo local. As
metaheurísticas baseadas em busca local aplicam distintas formas de continuar a busca
depois de encontrar o ótimo local. O VNS baseia-se em três fatos simples:

1 Um mínimo local em relação a uma estrutura de vizinhança não é necessariamente
um mínimo local com relação a uma outra;

2 Um mínimo global é um mínimo local em relação a todas as estruturas possíveis
vizinhança;

3 Para muitos problemas, um mínimo local com respeito a uma ou a várias vizinhan-
ças Nk, são relativamente próximos um do outro.

Esta última observação, a qual é empírica, implica que um ótimo local sempre fornece
alguma informação do ótimo global. Estes fatos sugerem então o uso de várias estruturas
de vizinhança nas buscas locais para abordar um problema de otimização. E a troca de
estrutura de vizinhança pode então ser realizada de forma determinística, aleatória, ou
determinística e aleatória [Hansen et al. 2008].

Algoritmo de Busca em Vizinhança Variável.

O algoritmo 3.6 mostra a estrutura do VNS. Parte-se de uma solução inicial qualquer
e a cada iteração seleciona-se aleatoriamente um vizinho s′ dentro da vizinhança Nk(s)
da solução s corrente. Esse vizinho é então submetido a um procedimento de busca lo-
cal. Se a solução ótima local, s′′, for melhor que a solução s corrente, s recebe a solução
que esta em s′′, a busca continua reiniciando onde todas as estrutura de vizinhança estão
disponíveis N1(s). Caso contrário, continua-se a busca a partir da próxima estrutura de
vizinhança N(k+1)(s). Este procedimento é encerrado quando uma condição de parada for
atingida, tal como número máximo de iterações ou número máximo de iterações conse-
cutivas entre dois melhoramentos. A solução s′ é gerada aleatoriamente no passo 7 de
forma a evitar o retorno ao mesmo local no espaço de busca, situação que pode ocorrer se
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alguma regra determinística for usada. Na sua versão original, o método VNS faz uso do
método VND para fazer a busca local.

Algoritmo 3.6 Algoritmo VNS

1: Seja s0 uma solução inicial
2: Seja r o número de estruturas diferentes de vizinhança
3: s← s0
4: Enquanto Critério de parada não for satisfeito Faça
5: k← 1
6: Enquanto k ≤ r Faça
7: Gere um vizinho qualquer s′ ∈ Nk(s)
8: s′′← BuscaLocal(s′)
9: Se f (s′′)< f (s) então

10: s← s′′

11: k← 1
12: Se não
13: k← k+1
14: Fim Se
15: Fim Enquanto
16: Fim Enquanto
17: retorno s

3.4 Busca Reativa
Segundo Battiti et al. (2008) o desenvolvimento das metaheurísticas é caracterizado

por escolha de parâmetros para sua execução, na qual a opção apropriada destes parâ-
metros (valores) é um assunto que ainda suscita questionamentos na metodologia de pes-
quisa. O desenvolvedor que está utilizando a metaheurística é um componente essencial
para o ajuste de parâmetros: ele mesmo testa os parâmetros até que resultados viáveis
sejam obtidos. Estes ajustes de parâmetros é uma questão crucial, tanto no desenvolvi-
mento científico como no uso prático de metaheurísticas. Em alguns casos, o refinamento
dos parâmetros é executado pelo desenvolvedor. Assim a reprodução destes resultados
pelas metaheurísticas torna-se difícil, pois comparam-se metaheurísticas com diferentes
configurações.

A qualidade dos resultados em uma instância não será transferida para outras ins-
tâncias a serem testadas e seu feedback pode requerer um processo lento de “tentativa e
erro”, onde o algoritmo têm que ser ajustado para uma aplicação específica. Essas tarefas
requerem exaustivas descrições na fase de ajustes de parâmetros no algoritmo para a sua
autoadaptação, passar o conhecimento do desenvolvedor para o algoritmo. A complexi-
dade do algoritmo crescerá, se os dois objetivos seguintes forem seguidos e alcançados:

Primeiro Documentação completa e não ambígua: O algoritmo torna-se alto contido
e pode-se julgar sua qualidade independente do projeto ou de um desenvolvedor
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específico. Essa condição é particularmente importante do ponto de vista científico,
onde as avaliações objetivas são cruciais;

Segundo Automação: A fase artesanal de ajustes de parâmetros é substituída por um
processo automatizado.

A busca reativa defende a integração do aprendizado de máquina dentro de buscas
heurísticas para solucionar problemas de otimização. A palavra reativo sugere uma res-
posta pronta para eventos ocorridos durante a busca, através de um feedback iterativo com
um autoajuste e uma adaptação dinâmica. Na busca reativa o histórico de busca e o co-
nhecimento acumulado enquanto há a movimentação das soluções no espaço de busca, é
usado para uma autoadaptação de forma autônoma: o algoritmo mantém a flexibilidade
interna necessária para lidar com diferentes situações durante a busca e com a adaptação
automatizada o algoritmo utiliza sua experiência passada para refletir na fase atual [Battiti
et al. 2008].

Em várias abordagens o conceito de busca reativa está enraizada na automação no
processo de ajuste do algoritmo. Este conceito cresce nas mais variadas áreas, tais como
[Battiti e Brunato 2007]:

• Nos algoritmos bio-inspirados como Algoritmo Genético e Memético, faz com que
a aprendizagem venha na forma de “sobrevivência do mais apto”, e a geração de
novos pontos de amostragem dependem da evolução prévia. Nos parâmetros de
controle de um algoritmo evolutivo é preciso analisar o cenário de aptidão para
a escolha adaptativa ou autoadaptativa dos operadores apropriados [Eiben et al.
1999];
• Na área de otimização estocástica que considera o ruído no processo de avaliação da

qualidade da solução, os métodos baseados em memória para a validação e ajuste
na função de aproximação [Moore e Schneider 1996] e [Syswerda 1993];
• Mecanismos de aprendizagem com motivação biológica são usados na Colônia de

Formigas baseados no feedback, computação distribuída e o uso eficiente de heu-
rísticas gulosas [Dorigo et al. 1996];

Um dos primeiros artigos à tratar da busca reativa com VNS foi de Bräysy (2003),
onde uma heurística de construção de soluções iniciais é combinada com VND usando
a primeira melhora na busca local. Além disso, a função objetivo usada pelo operador
busca local foi modificada para considerar o tempo de espera para escapar do mínimo
local. Um dos primeiros artigos a investigar sobre uma vizinhança autoadaptativa foi
de Hu e Raidl (2006) para a ordenação no VND, onde a ordem na qual a vizinhança é
disposta normalmente afeta fortemente a qualidade da solução final, bem como o tempo
de execução. Avaliações para diferentes vizinhos são derivados de acordo com o benefício
observado no histórico de busca, que é usado com frequência por várias vizinhanças.

3.5 Conclusão
Neste Capítulo foram apresentadas formalmente busca local, reativa e VNS. É impor-

tante salientar que existem na literatura outras abordagens sobre metaheurística VNS e
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também busca reativa, muitas destas abordagens são formas de adicionar mecanismo de
melhoria, em relação as versões tradicionais.

O texto deste capítulo não foi abrangente, no sentido de apresentar uma variedade
de versões sobre as abordagens descritas, e sim, teve como propósito fornecer a funda-
mentação teórica necessária a compreensão do algoritmo que será proposto no capítulo
5.
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Capítulo 4

Aprendizagem por Reforço

4.1 Introdução
A Aprendizagem por Reforço (AR), é uma abordagem computacional de aprendiza-

gem não supervisionada em que a partir de um agente interagindo com o ambiente desco-
nhecido, procura maximizar uma medida de desempenho baseada nos reforços que recebe
ao interagir com esse ambiente. Recomenda-se sua utilização quando não se dispõe de
modelos a priori, ou quando não se consegue exemplos apropriados das situações as quais
o agente irá interagir. O agente tem como objetivo aprender de maneira autônoma uma
política ótima de atuação, através da interação com ambiente. Tal aprendizagem se dá por
experimentação direta, ou seja, sem a presença de um professor que o ensinaria através
de exemplos [Haykin 2001]. Tendo como objetivo de facilitar o estudo de aprendizagem
por reforço, na seção seguinte será apresentado o formalismo matemático conhecido dos
Processo de Decisão de Markoviano (PDM).

4.2 Processo de Decisão de Markoviano
Segundo [Puterman 2009] um processo de decisão sequencial pode ser denotado pela

quíntupla M = {T,S,A,R,P}, cujos os componentes são:

• T (Conjunto de Instantes de Decisão): no processo de decisão sequencial essas
decisões são tomadas em instantes de tempo denominados de instantes de decisão.
Neste contexto o conjunto T = {1,2, ...N}N ≤ ∞, representa o conjunto discreto
de instantes de decisão, que pode ser finito ou infinito. Em um problema de tempo
discreto, o tempo é dividido em períodos, e cada instante de tempo t ∈ T equivale ao
início de um período, e corresponde ao momento específico da tomada de decisão;
• S (Conjunto de Estados do Ambiente): em cada instante de decisão t o processo

sequencial assume um estado s ∈ S, que representa como o ambiente é percebido
pelo agente decisor, naquele instante. O conjunto S pode ser discreto, contínuo,
finito ou infinito;
• A (Conjunto de Ações Possíveis): em cada estado s∈ S, o agente deve escolher uma

ação a de um conjunto de ações disponíveis no estado s, A(s), sendo A =
⋃

A(s)
, ∀ s ∈
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S. É importante observar que S e A(s) não variam com t e que A(s) também pode
ser discreto, contínuo, finito ou infinito;
• R (Função de Recompensa ou Retorno): como consequência da escolha de uma

ação a ∈ A(s) a partir do estado s no instante de decisão t o agente recebe uma
recompensa rt(s,a). A escolha da ação a altera a percepção do agente em relação
ao ambiente, levando-o a um novo estado st+1 que o conduzirá ao novo instante de
decisão t + 1. A função rt(s,a) definida para s ∈ S e a ∈ As representa o valor da
recompensa no instante t. Quando rt(s,a) é positivo é visto como prêmio, quando
negativo é visto como punição;
• P (Função de Probabilidades de Transição): o estado do ambiente no próximo

instante de decisão t + 1 é determinado pela distribuição de probabilidade pt(. |
s,a) ∀ t, se a. A função pt( j | s,a), denominada de função probabilidade de tran-
sição, denota a probabilidade do processo está no estado j ∈ S no instante t + 1,
quando o agente escolheu a ação a∈ A(s) estando no estado s, no instante de tempo
t.

Uma regra de decisão dt(s) especifica a ação a ser escolhida em um dado instante
particular t. Uma política π permite ao agente definir uma estratégia de escolha das ações
em qualquer estado, ou seja, uma política π = {d1,d2, . . . ,dN}, N ≤ ∞, é um conjunto de
regras de decisão. Resolver um problema de decisão sequencial é determinar, a priori,
uma política π∗ que otimize a sequência de retornos a ser obtido pelo agente. Normal-
mente, em um processo sequencial, a resposta de um ambiente em virtude da escolha de
uma ação em um tempo t + 1 qualquer, dependerá de todo o histórico de acontecimen-
tos de tempo passado (anterior a (t + 1)). Quando isso acontece diz-se que a dinâmica
de comportamento do sistema só poderá ser definida através da distribuição completa de
probabilidade:

Pr{st+1 = s′, rt+1 = r | st ,at ,rt ,st−1,at−1,rt−1, . . . ,r1,s0,a0} (4.1)

onde Pr representa a probabilidade de st+1 ser s′, a depender de todos os estados, ações e
reforços passados st ,at ,rt , . . . ,r1,s0,a0.

Um Processo de Decisão Markoviano (PDM) é um processo de decisão sequencial
para o qual os conjuntos de ações possíveis, os retornos e as probabilidades de transição
dependem somente do estado e da ação corrente e não dos estados visitados e ações es-
colhidas previamente. Quando isto ocorre, diz-se que o processo possui a propriedade de
Markov, que pode ser expressa como:

Pa
s,s′ = Pr{st+1 = s′ | st = s, at = a} (4.2)

Em um processo de decisão de Markov se o espaço de estados e ações for finito, ele
será considerado um processo de decisão de Markov finito. A propriedade de Markov é
importante para a aprendizagem por reforço, pois, ela possibilita que as decisões sejam to-
madas em função apenas do estado atual, ou seja, o estado do processo no futuro depende
apenas do estado do processo e da decisão escolhida no presente. Esta característica da
propriedade de Markov torna possível a utilização de métodos incrementais, onde a partir
do estado corrente pode-se obter soluções para cada um dos estados futuros.
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4.3 Aprendizagem por Reforço
Como descreve Sutton e Barto (1998) na aprendizagem por reforço pode-se identificar

quatro elementos principais: uma política, uma função de reforço, uma função valor e
idealmente um modelo do ambiente :

I Política: uma política π determina como o agente deve decidir por certas ações, em
detrimento de outras. O agente faz isso através do mapeamento de estados s e ações
a, em um valor π(s,a) que corresponde a probabilidade do agente escolher a ação
a ∈ A(S) quando ele está no estado s ∈ S;

II Função de Reforço e Retorno Total Esperado: o reforço é um sinal do tipo escalar
(rt+1), que é percebido pelo agente no ambiente em que está, logo que uma ação
a tenha sido executada e uma transição de estado (st → st+1) tenha ocorrido. Este
sinal de reforço é definido com base em uma função que expressa o objetivo que
o agente de aprendizagem deseja alcançar. O objetivo do agente é maximizar a
quantidade total de reforços recebidos, denominado de retorno acumulado, o que
nem sempre significa maximizar o reforço imediato a receber, mas maximizar o
valor do retorno acumulado durante o processo como um todo. Assim, o que o
agente de AR busca maximizar retorno total esperado, que é função da sequência
de reforços recebidos até um tempo T final. No caso de um problema episódico, o
retorno é um somatório simples denotado por:

Rt = rt+1 + rt+2 + rt+3 + . . .+ rT (4.3)

Em alguns casos, a interação entre o agente e o ambiente pode não terminar em um
episódio 1, mas continua ilimitadamente. Neste casos T → ∞ e também o valor do
retorno esperado tenderá a infinito. Desta forma, um fator de desconto é introduzido
para amortizar os valores futuros, estabelecendo assim, certo controle sobre o grau
de influência que estes valores têm sobre o retorno total esperado. A expressão do
retorno aplicando o fator de desconto γ será denotada pela equação 4.4:

Rt = rt+1 + γ.rt+2 + γ
2rt+3 + . . .=

∞

∑
k=0

γ
k.rt+k+1 (4.4)

onde 0≤ γ≤ 1. Se γ= 0, o agente tem uma visão míope dos reforços, maximizando
apenas os reforços imediatos. Se γ = 1, a visão do reforço abrange todos os estados
futuros dando a mesma importância para ganhos neste momento e qualquer ganho
futuro. Para uma determinada tarefa, dada uma política π, como não se conhece a
priori o valor do retorno total esperado Rπ

T , pode-se então obter uma estimativa do
mesmo utilizando aprendizagem por reforço.

III Função Valor: associa um valor a um estado (ou par estado-ação). O valor V (s)
é obtido a partir do reforço atual (recebido no estado s) e dos reforços futuros. O
valor V (s) representa uma estimativa do valor que o agente espera acumular ao
longo do processo de aprendizagem, partindo do estado s. A função valor que

1Um episódio é uma sequência de estados que termina em um estado final.
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considera apenas o estado s é denotada por V (s) e é denominada função valor-
estado, enquanto que a função valor que considera o par estado-ação (s,a), denotada
por Q(s,a) é denominada função valor estado-ação. Formalmente tem-se:

(a) Função Valor Estado: A quantidade de reforços que o agente espera receber
no futuro depende de quais ações ele irá escolher, logo a função valor é defi-
nida em relação a uma política específica. Considerando uma política π espe-
cífica, a função valor estado V (s) ser denotada por:

V π(s) = Eπ{Rt | st = s}= Eπ{
∞

∑
k=0

γ
krt+k+1 | st = s} (4.5)

onde Eπ é o valor esperado dado que o agente seguiu a política π, a partir de
um estado st = t, no instante t. Uma política ótima de ações é aquela que
maximiza o valor esperado, ou seja:

V ∗(s) = max
π

V π(s) (4.6)

(b) Função Valor Estado-Ação: Da mesma forma, considerando o par estado ação
(s,a) pode-se ter Qπ(s,a), denominada função valor estado-ação denotada
por:

Qπ(s,a) = Eπ{Rt | st = s,at = a}= Eπ{
∞

∑
k=0

γ
krt+k+1 | st = s,at = a} (4.7)

que é semelhante a equação 4.5, considerando agora o reforço esperado para
um estado st e uma ação at no instante t, assumindo que do momento t+1 em
diante o comportamento do agente é caracterizado pela política π. De forma
análoga a função valor estado-ação ótima seria determinada por:

Q∗(s,a) = max
π

V π(s,a) (4.8)

IV Modelo do Ambiente: o ambiente no qual o agente está inserido deve ser, de al-
guma forma, pelo menos parcialmente observável. Caso toda informação relevante
esteja disponível (conhecimento de pt(.|s,a) e Rt(.|s,a)) pode-se criar um modelo
que imite o comportamento do ambiente, de forma que, dado um estado st e uma
ação at , tal modelo possibilita predizer o próximo estado st+1 e a próxima recom-
pensa rt+1. Infelizmente nem sempre é possível a construção de um modelo preciso
do ambiente.

O processo iterativo de resolução de um problema de aprendizagem por reforço pode
ser resumido da seguinte forma: O agente e o ambiente interagem em uma sequência
de passos de tempo discretos t = {0,1,2,3, . . .}. Em cada etapa de tempo t, existe uma
representação do ambiente (um estado) st ∈ S onde S é o conjunto de possíveis estados do
ambiente. Com base neste estado st o agente aprendiz seleciona uma ação at ∈A(st), onde
A(st), é o conjunto de ações disponíveis no estado st . Como consequência da escolha da
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ação, o ambiente é, de alguma forma alterado, e esta alteração é comunicada ao agente
através um sinal de reforço e da mudança para um novo estado st+1 do ambiente.

Este processo interativo permite que o agente possa definir, após um determinado
número de experimentações, qual a melhor ação a ser executada em cada estado. Assim,
o agente consegue aprender uma política ótima de atuação que maximize a estimativa do
retorno total esperado representado pela função valor, independente do estado inicial do
sistema. A figura 4.1 apresenta um esquema da interação do agente com o ambiente.

Figura 4.1: Processo de interação entre o agente e o ambiente [Sutton e Barto 1998].

Na resolução de um problema de aprendizagem por reforço a meta maior é levar o
agente a escolher a sequência de ações que tendem a aumentar a soma de valores de
reforço, ou seja, o objetivo é encontrar uma política ótima, π∗, que maximize os sinais de
reforço acumulados ao longo do tempo.

4.3.1 Visão Geral Sobre os Métodos de Resolução de AR
Para solucionar o problema de aprendizagem por reforço, existem três classes de mé-

todos fundamentais: A Programação Dinâmica, Métodos de Monte Carlo e Métodos de
Diferenças Temporais.

4.3.1.1 Programação Dinâmica

Programação Dinâmica (PD) [Bellman 1956] corresponde a uma coleção de algorit-
mos que podem obter políticas ótimas sempre que existir uma modelagem perfeita do
ambiente como um PDM, isto é, como um conjunto de estados, ações, retornos e pro-
babilidades de transição em para todos os estados. Partindo do pressuposto de que o
ambiente é completamente modelado como um PDM, como um conjunto de estados S,
ações A(s), onde s ∈ S, as dinâmicas do sistema são dadas por um conjunto de proba-
bilidades de transição de estado Pa

s,s′ = Pr{st+1 = s′ | st = s,at = a} e por um conjunto
de reforços imediatos esperados Ra

s,s′ = E{rt+1 | rt+1 = s′,st = s,at = a} para todo par
s,s′ ∈ S,e a ∈ A(S).
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Contudo os métodos de PD mostrem grande importância teórica, mas são muito li-
mitados para o desenvolvimento de aplicações para o mundo real, devido a necessidade
de uma modelagem precisa do ambiente, levando assim a um alto custo computacional
devido a essa modelagem precisa. A programação dinâmica organiza e estrutura a busca
de boas políticas a partir das funções de valor. Deste modo, políticas ótimas são obtidas
sempre que funções de valor ótimas são obtidas, denotadas por V ∗(s) ou Q∗(s,a) respec-
tivamente, como mostra as equações abaixo [Sutton e Barto 1998]:
considerando a função valor só o estado s:

V ∗(s) = max
a

E {rt+1 + γ V ∗(st+1) | st = s,at = a}

= max
a ∑

s′
Pa

s,s′

[
Ra

s,s′γ V ∗(s′)
]

(4.9)

ou considerando a função valor o par estado-ação:

Q∗(s,a) = E
{

rt+1 + γ max
a

Q∗(st+1,a) | st = s,at = a
}

= ∑
s′

Pa
s,s′

[
Ra

s,s′ γ max
a

Q∗(s′,a′)
]

(4.10)

Segundo Sutton e Barto (1998) são exemplos de algoritmos PD:

• Melhoria de Política;
• Iteração de Política;
• Avaliação de política:
• Iteração de valor;

4.3.1.2 Métodos de Monte Carlo

O método de Monte Carlo (MC) diferencia-se sobre a programação dinâmica, devido
ao fato de não precisar uma modelagem perfeita do ambiente, e sim apenas necessitam de
amostras de sequência de estados, ações e recompensas de iterações com o ambiente. Os
métodos de MC resolvem problemas de AR usando o valor esperado dos retornos totais
observados, assim são indicados para tarefas episódicas de forma que possam garantir que
tais retornos estejam disponíveis e bem definidos [Sutton e Barto 1998].

Segundo Lima Júnior (2009) métodos de MC trabalham de forma incremental de epi-
sódio por episódio é não passo-a-passo, e somente após a conclusão de cada episódio
que se estima o valor e políticas são alteradas. As mesmas ideias utilizadas nos algo-
ritmos de PD são também aplicadas aos métodos de Monte Carlo, entretanto, para tal
considera-se disponível (conhecido) apenas a experiência já adquirida pelo método, e não
necessariamente o completo conhecimento do ambiente. Os métodos de MC calculam a
função valor Vπ(st) utilizando o valor esperado dos retornos observados Rt , após a visita
ao estado st , de forma que, a medida que os retornos são observados a média deverá se
aproximar do retorno real esperado. Existem duas abordagens diferentes nos métodos de
MC:
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I “qualquer visita”: estima a função valor estado Vs para uma dada política π, com a
média após todas as visitas ao estado s.

II “primeira visita”: estima a função valor estado como a média após a primeira visita
ao estado s.

Para ambas as variantes do método MC, se o número de visitas tende ao infinito a média
convergirá para o valor de Vπ(s).

4.3.1.3 Diferença Temporal

O método de Diferença Temporal (DT) resulta da combinação das ideias do método
de Monte Carlo com as ideias da Programação Dinâmica. O aprendizado é feito dire-
tamente a partir da experiência, sem a necessidade de uma modelagem PDM completa
do ambiente, como característica do método de Monte Carlo, e atualizar suas estimati-
vas com base em outras estimativas já aprendidas em estados sucessivos, nem necessitar
alcançar o estado final de um episódio antes da atualização, como é característico em DP.

Os métodos de Diferenças Temporais não precisam alcançar o estado final de um
episódio, mas o estado seguinte no tempo t +1. Em tudo são utilizados o valor de reforço
imediato rt+1 e a função de valor estimada V (st+1) como mostra a equação 4.11.

V π (st) =V π (st)+α [rt+1 + γ V π (st+1)−V π (st)] (4.11)

Existem duas classes principais dos algoritmos DT:

• on-policy: atua fazendo avaliação e melhoria de uma política, que em seguida é
utilizada para tomar decisões;
• off-policy: utilizam uma política para gerar o comportamento, que por sua vez é

utilizado para avaliar ou melhorar outra política.

Em aprendizados on-policy existe uma única política que é usada para escolher as
ações durante o período em que está sendo aprimorada. No aprendizado off-policy, a
política usada para selecionar as ações é chamada política de comportamento (behavior
policy) e a política que está sendo melhorada é chamada de política de estimação (esti-
mation policy). Os dois tipos de política usam métodos estocásticos para escolher ações,
como por exemplo a política ε-greedy.

O algoritmo de aprendizagem por reforço utilizado neste trabalho o algoritmo Q-
learning é um dos métodos de diferença temporal off-policy, e será descrito em detalhes
na seção a seguir.

4.3.2 Q-learning
No problema da aprendizagem por reforço existe um agente que interage com o am-

biente, buscando estimar a ação de melhor retorno total esperado para cada estado, com
o objetivo de estabelecer assim uma política ótima π∗ de atuação. Em Sutton e Barto
(1998) pode-se verificar que quando não se dispõe de um modelo do ambiente com o qual
o agente interage, o uso da Programação Dinâmica (PD) para se obter a política ótima
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torna-se inviável. Mas alguns algoritmos de Aprendizagem por Reforço (AR) não pre-
cisam da modelagem completa do ambiente, ou seja, não precisam ter conhecimento da
matriz de probabilidades de transição e valores esperados do sinal de reforço para todos
os estados e ações possíveis. Neste caso, podem ser utilizados os métodos de Monte Carlo
(MC) ou de Diferenças Temporais (DT). O algoritmo Q-learning é uma técnica baseada
em diferenças temporais, desenvolvido por Watkins (1989) e é considerada uma das mais
importantes contribuições em AR, uma vez que a sua convergência para valores ótimos
de Q(s,a) (estimativa do retorno total esperado, chamada função de valor estado-ação)
não depende da política que está sendo utilizada. A expressão de atualização do valor de
Q no algoritmo Q-learning, fundamenta-se na equação 4.12.

Q(st ,at)← Q(st ,at)+α

[
rt(st ,at)+ γ max

a
Q(st+1,at+1)−Q(st ,at)

]
(4.12)

onde: st = s é o estado atual; at = a é a ação realizada no estado st ; rt(st ,at) é o sinal de
reforço (retorno ou recompensa) recebido após executar at em st ; st+1 é o estado seguinte,
γ (0≤ γ < 1) é o fator de desconto e α (0≤ α < 1) é a taxa de aprendizagem. A função
Q(s,a) é o valor associado ao par estado-ação (s,a) e representa quão boa é a escolha
dessa ação na otimização do retorno total esperado. Um aspecto a ser observado quando
da obtenção de Q(st ,at) é a estratégia de diversificação ou intensificação (exploration/ex-
plotation). Quando da atualização do valor descrito em 4.12 deve-se escolher uma dentre
as várias ações possíveis de serem tomadas no estado st , conforme pode ser visto na figura
4.2.

Figura 4.2: Diagrama de back-up relativo à escolha dos pares estado-ação.

Essa escolha deve permitir que todos os pares estado-ação sejam visitados um número
suficientemente grande de vezes para garantir a convergência do algoritmo. Isto irá per-
mitir que todo o espaço S×As seja explorado. Entretanto, algumas das ações escolhidas
levarão a valores que não indicam tais ações como candidatas para a otimização do retorno

33



APRENDIZAGEM POR REFORÇO

total esperado. Como este fato não é conhecido a priori, deve-se estabelecer um compro-
misso entre visitar mais vezes as boas ações (intensificação) e explorar eventualmente
ações que podem levar à descoberta de novas políticas ainda melhores que as existentes
(diversificação). Uma boa estratégia para garantir a intensificação ou diversificação é o
uso de uma política ε-gulosa. Tal política pode ser definida da seguinte forma:
seja,

a∗ = arg max
a

Q(s,a) (4.13)

a ação correspondente ao maior valor Q no estado s. Então, o par estado-ação a ter seu
valor atualizado será associado à ação escolhida de acordo com a política ε-gulosa:

π(s) =
{

a∗ com probabilidade 1− ε,
qualquer outra com probabilidade ε.

(4.14)

O Q-learning foi um dos primeiros algoritmos de aprendizagem por reforço a possuir
fortes provas de convergência, apresentadas em Watkins (1989), que mostrou que se cada
par (s,a) for visitado um número suficientemente grande de vezes, então a função de
valor Q(s,a) irá convergir com probabilidade igual a um para seu valor ótimo Q∗, desde
que α seja suficientemente pequeno. O algoritmo 4.1 apresenta de forma simplificada o
Q-learning

Algoritmo 4.1 Algoritmo Q-learning

Requer: (α,ε,γ)
1: Inicialize Q(s,a)
2: Enquanto episódios máximos não atingidos Faça
3: Inicialize s
4: Enquanto não encontrar um estado final Faça
5: Selecione a de acordo com a regra ε-gulosa
6: Observe os valores de r(s,a) e st+1 = s′

7: Q(s,a)← Q(s,a)+α

[
r(s,a)+ γ max

at+1
Q(s′,at+1)−Q(s,a)

]
8: s← s′

9: Fim Enquanto
10: Fim Enquanto
11: retorno Q(s,a)

Maiores detalhes sobre o algoritmo Q-learning podem ser encontrados em Sutton e
Barto (1998) e Watkins (1989).

4.4 Conclusão
Neste capítulo foi apresentada uma fundamentação teórica dos principais conceitos li-

gados à aprendizagem por reforço com ênfase no algoritmo Q-learning, para uma melhor
compreensão do método proposto no capítulo seguinte do presente trabalho.
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Capítulo 5

Método Proposto

5.1 Introdução
Conforme mencionado no capítulo 3 os algoritmos de busca local estão propensos a

ficar presos em alguma parte do espaço de busca de onde não podem escapar sem o uso
de mecanismos especiais, tais como reiniciar o processo de busca ou realizar algum tipo
de medida para a diversificação, tal como uma perturbação da solução. Uma abordagem
que se pode propor para solucionar essa problemática de não se ter uma boa abrangên-
cia no espaço de busca, vêm com a utilização de várias técnicas de buscas locais neste
espaço de busca para torná-la mais robusta em relação ao processo para a localização da
solução ótima. A metaheurística que utiliza várias buscas locais se chama VNS que têm
como principal caraterística explorar o espaço de busca por meio de trocas sistemáticas
de estruturas de vizinhança (busca local). Mas essa troca mencionada e feita de forma
aleatória, assim fica impedida seleção de qual a busca local que pode render melhor resul-
tado se fosse selecionada dentre as outras disponíveis. Para este propósito surgiu a busca
reativa, no presente trabalho através da aprendizagem por reforço, mas especificamente
o algoritmo Q-learning, como uma estratégia de qual busca local deve ser escolhida pela
metaheurística VNS aplicado a problemas de otimização combinatória.

5.2 A seleção da busca local do VNS como um Problema
de Decisão Sequencial

A seleção da busca local pode ser descrita como um processo de decisão sequencial,
representado pela quíntupla M = {T,B,A,R,P}, que pode ser definida da seguinte forma:

• T : Corresponde ao número de interações realizadas pela troca de buscas locais
realizadas pelo algoritmo;
• B: Conjunto de estados, representado por B = {b1, . . . ,bn} onde cada um dos esta-

dos bi, i = {1, . . . ,n} corresponde a uma busca local;
• A: Conjunto das possíveis ações denotado por:
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A = A(b1) ∪ . . . ∪ A(bn)

A = {a12, . . . ,a1n} ∪ . . . ∪ {an1, . . . ,an,n−1}
A = {a12,a1n, . . . ,an1, . . . ,an,n−1}

• R : B×A 7→ R: Função de retorno esperado. Para os elementos ri j que é a recom-
pensa de se está no estado i e ir para o estado j e, são calculados em função da
qualidade da solução encontrada pela busca local b j que foi selecionada pela busca
local bi. O retorno deve refletir uma premiação que estimule a escolha da busca
local que melhor contribua para a qualidade da solução partindo do estado bi;
• P : B×A×B 7→ [0,1]: Função que define as probabilidades de transição entre os

estados b ∈ B, onde os elementos pi j(b j | bi, ai j) correspondem às probabilidades
de se atingir a busca local b j estando na busca local bi e escolhendo a ação ai j. Na
modelagem adotada neste trabalho, tem-se sempre pi j(b j | bi, ai j) = 1, ou seja, o
problema é completamente determinístico.

Considerando que o VNS pode ter n buscas locais, contudo para melhor compreensão
e maior praticidade apresentamos um exemplo que contém quatro buscas locais, ilustrado
pelo grafo G(B,A) da figura 5.1 onde B é o conjunto de vértices, A é o conjunto de arcos
entre os vértices. No grafo, a12, por exemplo, corresponde a ação de escolher visitar a
busca local b2 partindo de b1.

Figura 5.1: Grafo exemplificando a troca entre as buscas locais.

É importante destacar que durante a seleção da busca local, a que está sendo utili-
zada no momento não deve estar disponível. Deve-se observar também que neste caso o
problema possui horizonte de tempo finito, definido pelo número de iterações de busca
adotado ou por um valor limite de incremento do sinal de reforço, conjuntos de estados e
ações discretos e finitos.
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No problema das buscas locais do VNS modelado neste trabalho, a escolha de uma
ação (busca local a ser selecionada) é feita a partir de um determinado estado bt (a atual
busca local) com base na matriz-Q valores do Q-learning. É importante observar que, as
ações que levam a estados já visitados e não obtiveram melhora na qualidade da função
objetivo, devem estar indisponíveis no conjunto de ações relativas ao estado bt . Con-
tudo se a busca local selecionada pela ação obtiver uma melhora na qualidade da função
objetivo, os estados (buscas locais) que estavam indisponíveis tornam-se novamente dis-
poníveis para escolha, e ficarão indisponíveis se ao serem selecionados não obtiverem
uma melhora na qualidade da função objetivo.

5.3 Algoritmo Proposto para o Problema do Caixeiro Vi-
ajante (PCV) e Problema no Escalonamento de Son-
das para Manutenção de Poços (PESMP)

Na metaheurística VNS tradicional as iterações são independentes, ou seja, na iteração
atual não se faz uso da informação obtida nas iterações passadas. A ideia básica do
algoritmo proposto é fazer uso das informações contidas na matriz dos Q-valores para
a seleção das buscas locais, como uma espécie de memória adaptativa que possibilite
repetir as boas decisões tomadas em iterações anteriores e evitar aquelas que não são
interessantes.

A proposta deste algoritmo tem como motivação a utilização de técnicas inteligentes
já descritas anteriormente no presente documento, tal como a busca orientada através da
aprendizagem por reforço de uma forma autoadaptativa ou reativa, onde se seleciona qual
a melhor busca local para a metaheurística VNS no instante em que a busca se encontra.

Como forma de não ficar condicionado aos problemas abordados (PCV e PESMP)
será descrito um procedimento formal, para a para quaisquer outros tipos de problema
de otimização, será definido como uma tupla I = (U,X ,S, f o,ext) com o seguinte signifi-
cado:

U : espaço de busca (em que f o e S são definidos);
X : é um vetor de n componentes (X = {x1,x2, . . . ,xn}), cada componente assume um

valor de um conjunto e o produto cartesiano de todos esses conjuntos forma o es-
paço de busca U ;

S: um conjunto de soluções viáveis S⊆U ;
f o: função objetivo f o : U → R;

ext: o extremo (normalmente maximização ou minimização);

O objetivo é encontrar uma solução viável onde o ext desejado da f o é atingida. Dada
uma solução inicial gerada sini ∈ S, inicia-se uma pesquisa pelo U para a busca do ext com
as buscas locais B = {bl1, bl2, bl3, bl4, . . . , blm}, onde a cardinalidade de B, corresponde
à quantidade de buscas locais. A troca de uma busca local por outra na tentativa do ext é
realizada por uma matriz Q [m×m], e que a cada troca é fornecido um valor entre [−1 e 1]
para a atualização dessa matriz Q para na próxima troca de buscas locais saber quão boa
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ou quão ruim essa troca é. Ao final das buscas é produzido uma solução s f inal com a
melhor solução encontrada nas buscas pelo espaço de busca U . Como forma de melhorar
a compreensão deste procedimento formal para um problema de otimização o algoritmo
5.1.

Algoritmo 5.1 Algoritmo proposto para um problema de otimização
Requer: sini ⇐ solução inicial gerada;

1: bli ⇐ B = {bl1, bl2, bl3, . . . , bli};
2: s⇐ BuscaLocal(bli , sini);
3: Enquanto condição não satisfeita Faça
4: i⇐ m−1;
5: Enquanto 0 < i Faça
6: s⇐ BuscaLocal(bli−1 , s);
7: Q [bli×bli−1]⇐ [−1 e 1].
8: Fim Enquanto
9: Fim Enquanto

10: retorno s f inal

Descreveremos nas próximas seções como será a construção deste algoritmo proposto
para duas implementações propostas (PCV e PESMP) e na seção 6.3 veremos a análise
estatística para o algoritmo proposto e suas implementações. Como fruto do presente
trabalho foi publicado o artigo Santos et al. (2014) em revista especializada, como forma
de contribuir para a acadêmia.

5.3.1 Problema do Caixeiro Viajante
O Problema do Caixeiro Viajante (PCV) foi formulado matematicamente desde do se-

culo dezoito pelo matemático irlandês Willian Rowan Hamilton e pelo britânico Thomas
Penyngton Kirkman [Biggs et al. 1999]. Esse problema pode ser definido deste modo:
o caixeiro partindo de sua cidade, deve visitar exatamente uma única vez cada cidade de
uma dada lista e retornar para sua cidade, tal que a distância total percorrida seja a menor
possível.

Esse problema pode ser classificado em:

• Simétrico: Sendo um grafo G = (N,E) onde N = {1, . . . ,n} é o conjunto de nós
(cidades) e E = {1, . . . ,m} é o conjunto de arestas (caminhos entre cidades) em G,
e custos, ci j, associados com cada com cada aresta ligando os vértices i e j. O
problema é dito ser simétrico se para todos os pares de nós {i, j}, os custos ci j e c j i
forem iguais (ci j = c j i);
• Assimétrico: Caso os custos ci j e c j i forem diferentes (ci j 6= c j i) é dito assimétrico;

Maiores detalhes sobre o problema do caixeiro viajante podem ser encontrados em
Gutin e Punnen (2007).

38



MÉTODO PROPOSTO

5.3.1.1 Geração da Solução Inicial

5.3.1.1.1 Solução Inicial gerada pelo NrNbr (Nearest Neighbor) A construção da
solução inicial para problemas de otimização no caso o Problema do Caixeiro Viajante
(PCV) pode ser gerada de diversas formas tais como [Basu e Ghosh 2008]:

I GRASP2 (General Randomized Adaptive Search Process): Este método é uma al-
teração da construção heurística gulosa de um tour1. Em uma heurística gulosa o
tour é construída nó a nó, elementos de N. O primeiro elemento é escolhido de
forma aleatória e o elemento mais próximo (de menor valor) ao elemento inserido
é o escolhido para ser adicionado à construção do tour. Na heurística GRASP, o
próximo elemento à ser adicionado não é necessariamente o mais próximo, mas a
escolha é feita de forma aleatória através de uma lista restrita de candidatos, que
contém um conjunto dos elementos mais próximos ao último elemento adicionado
ao tour;

II RandIns (Randomized Insertion): Este método começa com um tour parcial e in-
sere elementos randomicamente neste tour sem que ele forme um sub-tour com
seus antecessores. Ele para quando todos os elementos de N foram incluídos no
tour;

III NrNbr (Nearest Neighbor): O método começa com um tour parcial. Em seguida,
usa um algoritmo guloso para encontrar um elemento em N que ainda não esta
inserido no tour em construção;

IV NrMrgr (Nearest Merger): Este método forma algumas sub-tours, em seguida,
modifica-se o algoritmo de Kruskal [Guttoski et al. 2007] para juntar os sub-tours
em um tour completo;

V PrNrNbr (Probabilistic Nearest Neighbor): Esta é a versão probabilística do NrNbr.
Ele começa com um tour parcial. Então, para cada elemento contido no tour parcial,
aos elementos vizinhos é atribuída uma probabilidade de conexão a este elemento.
A probabilidade é maior para um elemento que tem um custo menor ao se conectar
ao elemento que está no tour. Em seguida, escolhe um dos vizinhos probabilistica-
mente e o adiciona para o tour parcial. Ele para quando todos os elementos de N
estão incluídos no tour;

VI Sweep:O método consiste no procedimento de composição de várias tours a partir
da origem (depósito), essa composição é realizada onde todos os elementos são or-
denados pelo ângulo que fazem entre si e a origem considerada (depósito). Escolhe-
se o ponto de início (ângulo de partida), podendo ser: zero graus, π

2 ,π,
π

3 ,
3π

2 , etc.
Também se deve indicar o sentido de rotação (através da ordenação dos ângulos)
para a seleção dos clientes, ou seja, horário ou anti-horário (crescente ou decres-
cente). Bastante utilizado para problemas de roteamento de veículos com uma co-
leta e várias entregas [Palhano 2004].

VII Solomon: É uma combinação entre NrNbr e Sweep;
VIII GENI (GENeralized Insertion): O método começa com tour parcial e gradualmente

é inserido um elemento a cada passo de acordo com a vizinhança, é realizada uma
busca local para a re-otimização do tour parcial. Uma vez que o tour esta completo,

1solução viável para o PCV
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é feita uma tentativa de melhora no tour baseada na remoção sucessiva e reinserção
de todos os elementos que compõem o tour completo.

No presente trabalho escolhemos o método NrNbr, que tem como sua principal van-
tagem a rapidez na geração da solução e desvantagem a qualidade da solução, e foi esco-
lhida para tal por tratar-se do método mais utilizado para esse propósito e, consequente-
mente, como uma das opções de construção da solução inicial, para a comparação com
outra abordagem de geração da solução inicial que descreveremos a seguir.

5.3.1.1.2 Solução inicial gerada pelo Algoritmo Q-learning: O algoritmo Q-learning
será utilizado como construtor de soluções iniciais do PCV para o algoritmo proposto, de
forma que, a cada iteração do algoritmo seja construída uma solução viável de boa qua-
lidade utilizando as informações contidas na matriz dos Q-valores, desta forma, a cada
iteração do algoritmo proposto a matriz dos Q-valores poderá ser utilizada como uma es-
pécie de memória que permite que a experiência passada ser utilizada no futuro, a cada
iteração novas informações serão inseridas através da atualização da matriz Q, influenci-
ando assim na fase construtiva da próxima iteração.

A política utilizada para a seleção de ações do algoritmo Q-learning é a ε-gulosa
adaptativa, que é semelhante a política ε-gulosa que permite escolher a ação que possui
o maior valor esperado, com probabilidade definida por (1− ε), e a ação aleatória, com
probabilidade ε. O que diferencia a versão “adaptativa” para a versão normal da política,
é o valor de ε sofre um decaimento exponencial calculado por [Lima Júnior 2009]:

ε = max{vi,v f .dk} (5.1)

onde, k é o contador de episódios do Q-learning, d é um valor próximo de 1 e vi < v f ∈
[0,1]. Desta forma, inicialmente o algoritmo utilizará valores grandes para ε (próximos a
v f ) e a medida que o valor de k cresce a escolha de ε é direcionada para valores menores
(mais próximos a vi). A ideia é permitir que inicialmente fossem feitas escolhas mais
aleatórias e a medida que o número de episódios aumenta o aspecto guloso seja menos
explorado. O Q-learning irá explorar o conhecimento do ambiente através da utilização
da matriz de recompensas. O controle entre “intensificação” e “diversificação” será feito
pelo parâmetro ε da regra de transição com a política ε-gulosa adaptativa.

O agente necessita avaliar quão bom é escolher uma ação a partir do estado corrente
por meio de um valor numérico, isso é feito pela função de recompensa. Assim, para cada
problema específico se faz necessária a definição da função de recompensa.

A função de recompensa conforme a equação 4.2 estabelece como a recompensa ime-
diata sendo inversamente proporcional ao valor da aresta do estado si para o estado de
destino s j. Estabelecendo a recompensa imediata desta forma apresenta uma inconveni-
ência de, no casos de valores muito próximos, ocorrer casos de empate na escolha dos
Q-valores Q(s,a). Para resolver este problema é fazer uma ponderação com o inverso
do valor da aresta por algum parâmetro que permita distinguir os casos de empate. A
proposição do cálculo entre os dois estados si e s j é utilizar a contagem de visitas aos
estados do ambiente. Assim as ações que levam a estados visitados com mais frequência
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serão premiados com recompensa imediata maior. Isso pode ser feito utilizando a seguinte
equação:

R(s,a) =
1

wi j
∗ Nv(s,a) (5.2)

onde
1

wi j
é o inverso do valor da aresta entre os estados si e s j, e Nv(s,a) o número de

visitas ao estado corrente.

5.3.2 Problema no Escalonamento de Sondas para Manutenção de
Poços

Muitos poços de petróleo localizados em terra contam métodos de elevação artificial,
para o petróleo possa vir a superfície. Para essa elevação artificial é preciso a operação de
equipamento especializado, sobre condições adversas, por certos períodos de tempo. O
equipamento é utilizado em poços que são economicamente rentáveis. Falhas destes equi-
pamentos ao longo do tempo necessitam de serviços de manutenção, que são essenciais
para a exploração dos poços. Estes serviços são realizados pelas sondas de manutenção
(workover rigs), como mostrado na figura 5.2. [Quipdepot 2014], que são transportadas
de um poço para outro figura 5.3 [HIWTC 2014].

O artigo que foi utilizado como base para a implementação do Problema no Escalo-
namento de Sondas para Manutenção de Poços (PESMP ou The Problem of Scheduling
Workover Rigs - PSWR) foi Aloise et al. (2006).

5.3.2.1 Formulação do problema

Nesta seção, nos apresentaremos a formulação matemática para o PESMP. Uma lista
de poços j = 1, . . . ,n demandando serviço já conhecido. O serviço de manutenção será
provido por sondas de manutenção homogêneas i = 1, . . . ,m suas posições iniciais são
conhecidas e não são inicialmente localizadas em um depósito central. Em vez disso, eles
estão distribuídos, cada uma no local do último poço dado assistência pelo escalonamento.
O tempo de deslocamento entre os poços que requerem manutenção já são conhecidos,
como também sua produção diária de petróleo. Mas, os custos devido às perdas na produ-
ção de petróleo em cada poço não são conhecidos de antemão: eles dependem da ordem
e o tempo em que os poços são atendidos.
Notação utilizada:

p j: produção de petróleo diária de um poço j = 1, . . . ,n;
d j: duração do serviço de manutenção requerido pelo poço j = 1, . . . ,n;
l j: nível de serviço de manutenção exigido pelo poço j = 1, . . . ,n;
t j k: tempo de viagem entre os poços j,k = 1, . . . ,n, j 6= k.

A definição da variável x j está associada ao início da contagem do tempo para o
serviço de manutenção do poço j = 1, . . . ,n.

41



MÉTODO PROPOSTO

Figura 5.2: Sonda de manutenção realizando serviço no poço [Quipdepot 2014].

Figura 5.3: Sonda de manutenção sendo transportada [HIWTC 2014].

yk
i j =

{
1 se o poço j é o k-ésimo a ser servido por uma sonda de manutenção i,
0 nos outros casos.

Com essa notação, o problema PESMP pode ser formulado como segue:

min =
n

∑
j=1

p j
(
x j +d j

)
; (5.3)
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equação 5.3 minimiza os custos na produção de petróleo, enquanto os poços que necessi-
tam de manutenção não são atendidos;

m

∑
i=1

n

∑
k=1

yk
i j = 1, ∀ j = 1, . . . ,n; (5.4)

equação 5.4 estabelece que cada poço é atendido exatamente por um único equipamento;

n

∑
j=1

yk
i j 6 1, ∀ i = 1, . . . ,m, ∀k, . . . ,n; (5.5)

equação 5.5 assegura que cada equipamento está no máximo, em um poço a qualquer
momento;

xk > x j +d j + tk j−M

(
2−

s

∑
r=1

yr
i j−

n

∑
r=s+1

yr
ik

)
, ∀ j,k = 1, . . . ,n, (5.6)

j = k, ∀s = 1, . . . ,n−1, ∀ i, . . . ,m;

equação 5.6 declara que, se poço k é atendido imediatamente após o poço j pelo mesmo
equipamento, então o tempo de partida xk deve ser maior ou igual ao tempo de partida x j
do poço j mais o tempo de viagem t j k.

5.3.2.2 Construção da solução inicial

A heurística H1 utilizada na construção da solução inicial, tanto da metaheurística
VNS como no algoritmo proposto implementado, foi proposta e avaliada por Noronha
et al. (2001) e utilizada também por Aloise et al. (2006).

Ela adiciona um poço de cada vez, em cada rota calculada para as sondas de manuten-
ção. O pseudo-código está demonstrado no algoritmo 5.2. Denota-se que R é o conjunto
de poços que precisam de serviços de manutenção, e Si um conjunto de poços ordenados
para ser atendido pelo equipamento i = 1, . . . ,m.

Algoritmo 5.2 Algoritmo H1

1: Si⇐∅, i, . . . ,m;
2: último⇐ 1;
3: Enquanto R 6=∅ Faça
4: Para i, . . . ,m e R 6=∅ Faça
5: j∗⇐ max j∈R

{
perda j (i,último)

}
;

6: Inserir poço j∗ na última posição de Si;
7: R⇐ R−{ j∗};
8: Fim Para
9: último⇐ último + 1;

10: Fim Enquanto
11: retorno S = {Si, i = 1, . . . ,m};

43



MÉTODO PROPOSTO

O escalonamento começa com cada equipamento Si i = 1, . . . ,m inicializado na linha
1. O contador de posições, última posição em que cada poço será atribuído é iniciali-
zado na linha 2. O laço nas linhas 3 à 10 é executado até que a demanda de serviços de
manutenção seja alocada para algum equipamento de manutenção. O laço nas linhas 4 à
8 determina para a última posição de cada equipamento de manutenção i = 1, . . . ,m. A
escolha dos poços para determinado equipamento de manutenção é baseado em sua pro-
dução de petróleo perdida. Para cada poço j ∈ R ainda não designado para o equipamento
de manutenção, calcula-se a sua perda de produção perda j(i,último) no caso de ser desig-
nado para a última posição do equipamento de manutenção i. O valor perda j(i,último) é
igual à taxa de fluxo estimada de poço j multiplicado pelo seu tempo de inatividade, uma
vez que é atribuído à última posição do equipamento de manutenção i. Esse tempo de ina-
tividade é igual ao tempo decorrido até o fim da manutenção do poço atribuído a posição
último− 1 do equipamento de manutenção i, mais o tempo de viagem deste equipamento
de manutenção para chegar ao poço j, mais o tempo do último serviço de manutenção.
O poço j∗ maximiza perda j(i,último) é selecionado na linha 5. Na linha seguinte é atri-
buído na última posição do equipamento de manutenção i. Na linha 7 o poço é removido
da lista dos poços que ainda demandam serviço. Uma vez que o poço foi atribuído para
a última posição do equipamento de manutenção i, a posição do contador último é au-
mentada na linha 9 e uma nova iteração recomeça. O algoritmo para quando R = ∅, i.e.
quando todos os poços estão designados para um equipamento de manutenção. A solução
inicial S = {Si, i = 1, . . . ,m} é retornada na linha 11.

5.3.2.3 Vizinhança

No artigo de Aloise et al. (2006) foram configurados nove diferentes vizinhanças as-
sociadas com a solução S para o PESMP. Cada solução S é representada com uma lista de
equipamentos de manutenção, cada um dos quais está associado com uma lista ordenada
de poços que será realizada a manutenção. A principal função dessas vizinhanças será de
criar um perturbação na solução corrente a fim de sair de possíveis mínimos locais, serão
listadas abaixo (entende-se: n são poços e m são equipamentos de manutenção):

I Troca Rotas (TR): os poços e rotas associadas atribuídas aos dois equipamentos de
manutenção são trocados, conforme ilustrado na figura 5.4 para os equipamentos de
manutenção S1 e S2. Cada solução têm m(m−1)÷2 vizinhos com esta vizinhança;

Figura 5.4: Vizinhança TR.
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II Troca Poços do Mesmo Equipamento de Manutenção (TPMEM): é trocada a
ordem em que os dois poços são atendidos pelo mesmo equipamento de manuten-
ção, conforme ilustrado na figura 5.5 para os poços R2 e R4 com a manutenção
feita por S1.Cada solução têm n(n−m)÷ (2m) vizinhos com esta vizinhança;

Figura 5.5: Vizinhança TPMEM.

III Troca Poços com Diferentes Equipamentos de Manutenção (TPDEM): dois po-
ços de diferentes equipamentos de manutenção são trocados, conforme ilustrado na
figura 5.6 para os poços R2 e R7, respectivamente, os equipamentos de manutenção
S1 e S2. Cada solução têm n2(m−1)÷ (2m) vizinhos com esta vizinhança;

Figura 5.6: Vizinhança TPDEM.

IV Retira-Adiciona (RA): um determinado poço que esta alocado para um equipa-
mento de manutenção é realocado para ser atendido por qualquer outro equipa-
mento de manutenção, conforme ilustrado na figura 5.7 para o poço R2 no qual
é realocado do equipamento de manutenção S1 para o S2. Cada solução têm
n2(m−1)÷ (2m) vizinhos com esta vizinhança;

Figura 5.7: Vizinhança RA.
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As outras cinco vizinhanças são definidas por sucessivas aplicações de movimentos
da vizinhança TPMEM, TPDEM, e RA:

V T PMEM2: aplica dois movimentos sucessivos com a vizinhança TPMEM;
VI T PDEM2: aplica dois movimentos sucessivos com a vizinhança TPDEM;

VII T PDEM2: aplica três movimentos sucessivos com a vizinhança TPDEM;
VIII RA2: aplica dois movimentos sucessivos com a vizinhança RA;

IX RA3: aplica três movimentos sucessivos com a vizinhança RA.

5.3.2.4 Busca Local

Os procedimentos de busca local selecionados foram quatro vizinhanças que são: TR,
TPMEM, TPDEM e RA, por serem dentre as nove vizinhanças as quais são as de mais
baixa ordem para fazer a busca local, devido ao artigo referência desta implementação
Aloise et al. (2006) só ter uma única busca local em sua implementação, assim a ideia
principal deste trabalho que é mostrar como a AR pode direcionar a troca das buscas
locais para um melhor resultado na procura do ótimo global, e por conseguinte não ficando
comprometida a ideia do presente trabalho.

5.3.3 Algoritmo Proposto

Figura 5.8: Visão geral do algoritmo implementado para o PVC e PESMP.
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O algoritmo proposto usa a ideia de introduzir conhecimento da aprendizagem por
reforço ao ambiente do VNS mais precisamente na busca local. O foco principal deste
algoritmo é explorar de modo eficiente a escolha de qual busca local é mais adequada
para determinado instante na busca do ótimo global e consequentemente sair dos míni-
mos locais impostos, dentre as buscas locais inseridas na metaheurística VNS, utilizando
o algoritmo Q-learning para fazer essa seleção com o conhecimento adquirido até o mo-
mento. Esse conhecimento é autoadaptativo ou reativo devido à matriz Q do algoritmo
Q-learning, gera uma recompensa quando a escolha da busca local traz melhora para a
solução encontrada ou punição para quando não, assim adaptando interativamente a re-
lação entre as buscas locais a medida que as iterações vão sendo executadas do VNS. A
figura 5.8 mostra a visão de forma geral dos algoritmos propostos.

Algoritmo 5.3 Algoritmo Proposto para o PVC

1: s⇐ solução inicial construída;
2: s∗⇐+∞;
3: t⇐ 0;
4: estado⇐ SelecionaBuscaLocal(buscasDisponíveis);
5: buscasDisponíveis⇐ buscasDisponíveis - estado;
6: S⇐ BuscaLocal(estado, s);
7: Enquanto Critério de parada não satisfeito Faça
8: ação⇐ SelecionaBuscaLocal(buscasDisponíveis);
9: s′⇐ BuscaLocal(ação, s);

10: Se s′ melhor que s∗ então
11: s∗⇐ s′;
12: Q(estado,ação)⇐ recompensaAdaptativa(estado, ação, αap, γap);
13: estado⇐ ação;
14: Se não
15: Q(estado,ação)⇐ puniçãoAdaptativa(estado, ação, αap, γap);
16: buscasDisponíveis⇐ buscasDisponíveis - ação;
17: Fim Se
18: t = t +1
19: Fim Enquanto

5.3.3.1 Algoritmo Proposto para o PVC

O algoritmo 5.3, começa com a escolha na linha 1 de uma solução inicial S cons-
truída pelo algoritmo Q-learning ou pelo construtor de solução inicial NrNbr (Nearest
Neighbor). Quando escolhido o algoritmo Q-learning para ser o construtor da solução
inicial do algoritmo proposto, a cada iteração a matriz Q é atualizada com a execução
do algoritmo Q-learning, ou seja, no final de N iterações o algoritmo Q-learning terá
executado N×Nep, onde Nep denota o número de episódios executados em cada itera-
ção. O fato da matriz dos Q-valores ser atualizada a cada iteração do algoritmo proposto
permite que ao longo do processo de busca a qualidade das informações coletadas seja
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melhorada. Seleciona uma busca local na linha 4 do algoritmo entre as que estão disponí-
veis no momento, todas estão no incio da fase de busca local, que são: 2-Opt [Or 1976],
Double Bridge [Hoos e Stützle 2005], 1-Insertion [Rego e Glover 2004] e 2-Interchange
[Savelsbergh 1985], foram escolhidas estas buscas locais por serem dentre as analisadas
são as de mais baixa ordem, assim não comprometendo o desempenho do algoritmo e
mostrando potencial do algoritmo proposto na qualidade da solução encontrada. Para
uma melhor compreensão da proposta, considere o diagrama esquemático na figura 5.9,
no qual mostra a estrutura de interação entre o Q-learning e as buscas locais citadas. Após
a busca local (estado) encontrar um mínimo local na linha 6, seleciona-se uma outra busca
local (ação), a escolha é feita com a matriz Q utilizada para esse fim selecionar a melhor
entre a buscas locais disponíveis na linha 8. No caso das interações inciais essa escolha
e feita aleatoriamente no algoritmo proposto para a melhor diversificação da Matriz Q, e
não gerar um convergência prematura. Caso a busca local selecionada proporcionar me-
lhora na solução corrente terá uma recompensa adaptativa positiva na linha 12, a busca
local esta como ação passará a ser estado e selecionando outra para ser a ação, assim con-
tinuando a busca para a melhora da solução. Caso contrário terá uma punição adaptativa
linha 15, e retirando a busca local na linha 16 que não conseguiu melhorar a solução das
que estão disponíveis, e selecionando uma outra busca local para tentar melhorar a solu-
ção corrente, não muda-se o estado só a ação. Os critérios de parada do algoritmo são: o
ótimo global encontrado ou indisponibilidade de buscas locais.

Figura 5.9: Estrutura de interação do Algoritmo Proposto para o PCV.

5.3.3.2 Algoritmo Proposto para o PESMP

O algoritmo 5.3, começa com a escolha na linha 1 de uma solução inicial S construída
pelo H1 conforme descrito no algoritmo 5.2. Seleciona uma busca local na linha 4 do
algoritmo entre as que estão disponíveis no momento, todas estão no início da fase de
busca local, que são: TR, RA, TPDEM e TPMEM. Para uma melhor compreensão da
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proposta, considere o diagrama esquemático na figura 5.10, no qual mostra a estrutura
de interação entre o Q-learning e as buscas locais citadas. Após a busca local (estado)
encontrar um mínimo local na linha 6, seleciona-se uma outra busca local (ação), a escolha
é feita com a matriz Q do Q-learning que é utilizada para esse fim, selecionar a melhor
entre a buscas locais disponíveis na linha 8. No caso das interações iniciais essa escolha e
feita aleatoriamente no algoritmo proposto para a melhor diversificação da Matriz Q, e não
gerar um convergência prematura. Caso a busca local selecionada proporcionar melhora
na solução corrente terá uma recompensa adaptativa positiva na linha 12, a busca local esta
como ação passará a ser estado e selecionando outra para ser a ação, assim continuando
a busca para a melhora da solução. Caso contrário terá uma punição adaptativa linha
15, e retirando a busca local na linha 16 que não conseguiu melhorar a solução do rol das
disponíveis, e selecionando uma outra busca local para tentar melhorar a solução corrente,
não muda-se o estado só a ação. Os critérios de parada do algoritmo são: o ótimo global
encontrado ou indisponibilidade de buscas locais.

Figura 5.10: Estrutura de interação do Algoritmo Proposto para o PESMP.

5.4 Conclusão
O algoritmo proposto neste capítulo, é uma versão modificada da metaheurística VNS.

As modificações efetuadas consistiram na utilização do algoritmo Q-learning sendo uma
opção para a construção da solução inicial no caso do problema do caixeiro viajante, nor-
malmente utiliza-se os descritos na seção 5.3.1.1, para uma melhor qualidade na solução
inicial.

A utilização da busca reativa através da aprendizagem por reforço com o algoritmo
Q-learning para a seleção de qual a melhor busca local para a metaheurística VNS em
dado instante em que a busca se encontra, como demonstrado neste capítulo com a imple-
mentação do Algoritmo Proposto para o PCV e PESMP.
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Uma das características da metaheurística VNS [Hansen e Mladenović 1997] é a in-
dependência entre suas iterações, isto é, o fato do VNS não guardar informações das
iterações passadas. Com o algoritmo proposto quando utilizado o algoritmo Q-learning
para criar as soluções iniciais de qualidade por manter as informações guardadas matriz
Q com o passar das iterações, como também a busca reativa para selecionar qual busca
local é a mais adequada pelo conhecimento adquirido no momento da escolha.

Um grande desafio na escolha das buscas locais da metaheurística VNS é a definição
da quantidade a ser utilizada já que, quanto maior o seu número, maior será o custo com-
putacional o que, necessariamente, não traz uma melhora proporcional ao seu aumento.
Isto ocorre porque, a cada iteração, serão verificadas Kmax buscas locais [Melo 2010]. A
escolha das buscas locais foi definido pela maior variedade na estrutura de vizinhança en-
tre as buscas locais, conforme escrito neste capítulo foram escolhidas quatro busca locais.
Ao invés de trocas aleatórias como é feito pelo VNS tradicional a busca reativa escolhe
de acordo com o conhecimento adquirido até o momento, a busca local mais adequada
para ser executada dado a busca local que foi selecionada anteriormente, assim chegando
ao mínimo local no menor espaço de tempo, consequentemente com um menor custo
computacional.
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Capítulo 6

Resultados Experimentais

6.1 Introdução
Antes de mostrar qualquer resultado computacional que compõe o presente trabalho,

é importante salientar que os experimentos realizados não têm como objetivo encontrar a
solução ótima tanto no PVCS (Problema do Caixeiro Viajante Simétrico) e o Problema no
Escalonamento de Sondas para Manutenção de Poços (PESMP ou The Problem of Sche-
duling Workover Rigs - PSWR), mas a comparação do VNS que é o método tradicional
com o novo método proposto. Os algoritmos foram executados sobre as mesmas con-
dições, ou seja, foi usado o mesmo número de iterações para demonstrar a qualidade da
solução encontrada com determinado numero iterações, e os algoritmos utilizaram valores
idênticos para os parâmetros comuns ajustáveis.

Os testes foram executados com uma máquina PC (Personal Computer) com pro-
cessador com quatro núcleos (Core 2 Quad), cada núcleo com 2.33 GHz, com 4 Gb de
memória, 500GB de HD. O sistema Operacional utilizado na máquina é o GNU/Linux
Ubuntu 12.04. A implementação dos algoritmos foram desenvolvidos na linguagem de
programação C++ e a análise no Matlab.

6.2 Resultados Experimentais

6.2.1 Problema do Caixeiro Viajante
Para o PCV foi utilizado o repositório TSPLIB (2013), essa biblioteca oferece vários

exemplos para muitas variantes do PCV. Nove instâncias do PCVS foram avaliadas, que
são: swiss42, gr48, berlin52, pr76, gr120, ch150, si175, a280 e pcb442. Essas informa-
ções sobre as instâncias usadas no experimento são apresentadas na tabela 6.1. Como
se trata de algoritmos não determinísticos os resultados apresentados são a média de 30
execuções para cada “instância” esse termo refere-se ao numero de cidades que terá que
passar para completar o tour e seus valores, e o tempo medido em segundos.

Os experimentos realizados foram divididos em duas etapas:

• Na primeira etapa é feita a comparação dos resultados obtidos utilizando apenas os
algoritmos da fase da construção da solução inicial que são os algoritmos NrNbr e
Q-learning;
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Instância Descrição Ótimo
swiss42 Cities Switzerland (Fricker) 1273

gr48 City problem (Groetschel) 5046
berlin52 Locations in Berlin (Germany) 7542

prl76 City problem (Padberg/Rinaldi) 108159
gr120 Cities in Germany (Groetschel) 6942
ch150 City problem (Churritz) 6528
si175 City problem (M. Hofmeister) 21407
a280 Drilling problem (Ludwig) 2579

pcb442 Drilling problem (Groetschel/Juenger/Reinelt) 50778

Tabela 6.1: Descrição TSPLIB

• A segunda parte do experimento compara o desempenho do NrNbr com VNS,
NrNbr com o algoritmo proposto, Q-learning com VNS e o Q-learning com o al-
goritmo proposto.

6.2.1.1 Comparação entre NrNbr e Q-learning na construção da solução inicial

Instâncias
NrNbr Q-learning

Valor Tempo (seg.) Valor Tempo (seg.)
swiss42 2866 0,2 2188,9 0,66

gr48 12541 0,2 7899,83 0,98
berlin52 19010 0,3 13334,63 0,93

pr76 304391,4 0,4 187185,07 2
gr120 27665,73 0,6 10824,33 4
ch150 25365 0,8 10130,47 4,5
si175 34735,33 2 27533,1 7,5
a280 15471,93 3 3989,37 13

pcb442 204636,47 5 77302,13 47

Tabela 6.2: Resultado da construção da solução inicial

Como já descrito na seção 5.3.1.1 a diferença básica entre as duas técnicas para a
geração da solução inicial, é o aprendizado que o Q-learning proporciona para a geração
da solução inicial para o algoritmo proposto, enquanto o NrNbr utiliza o algoritmo guloso
com a heurística do vizinho mais próximo. O objetivo desta seção corrente é apresentar
uma análise comparativa que permita indicar qual dos algoritmos utilizados tem melhor
desempenho. A Tabela 6.2 apresenta o resultados computacionais obtidos (média de 30
execuções) executando apenas a construção da solução inicial com o NrNbr e Q-learning
citadas anteriormente, enquanto que a figura 6.1 apresenta os mesmos resultados de forma
gráfica.

Pelos valores analisados na tabela 6.2 percebe-se que na construção da solução inicial
o Q-learning foi que obteve o melhor desempenho na qualidade da solução inicial. Esse
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Figura 6.1: Comparação da solução inicial gerada por NrNbr e Q-Learning (F.O.).

fato é determinado pela taxa de diversidade proporcionada pelo conhecimento do ambi-
ente adquirido ao passar das iterações feitas pelo Q-learning, e em consequência disso,
um número maior de soluções distintas podem ser geradas. Com relação ao aumento do
tempo de processamento é proveniente ao aumento do tamanho da instância, é justificado
dado ao fato de que nas instâncias maiores o algoritmo Q-learning executa um número
maior de episódios antes de começar a construção das soluções.

6.2.1.2 Comparação de desempenho dos métodos implementados

Nesta seção será apresentado um comparativo entre os resultados obtidos com a im-
plementação computacional de quatro formas implementadas que são: NrNbr com VNS,
NrNbr com Algoritmo Proposto, Q-learning com VNS e Q-learning com o Algoritmo
Proposto.

Para execução do algoritmo proposto com a solução inicial do Q-learning foram uti-
lizados os seguintes parâmetros: a recompensa é dada pela equação 4.12, αq = 0,9, γq =
1. A cada iteração do algoritmo proposto, o algoritmo Q-learning executa determinado
número de iterações como mostra a tabela 6.3.

swiss42 gr48 berlin52 pr76 gr120 ch150 si175 a280 pcb442
20 25 25 35 35 35 50 50 100

Tabela 6.3: Quantidade de iterações do Q-learning

Com relação ao algoritmo NrNbr foi implementado forma padrão como foi descrito
na seção 5.3.1.1.1. No Q-learning utilizado em conjunto com o algoritmo proposto a
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recompensa é adaptativa, o valor da recompensa é classificada entre o total de iterações
do algoritmo e a cada nova iteração o reforço e acrescida pela porcentagem referente a
iteração, começando perto de zero e terminando em 1 ou -1, ou seja, cada iteração do
algoritmo é acrescida uma porcentagem do valor da recompensa ou da punição:

• “punição”: quando não se encontra solução melhor que a atual, têm seu valor entre
valor inicial perto de zero e final de -1;
• “reforço médio”: quando melhora a solução atual mas não é a melhor solução en-

contrada até o momento (global) têm sempre a metade do valor do “reforço pleno”;
• “reforço pleno”: é selecionada quando se encontra a melhor solução encontrada

até o momento têm seu valor inicial perto de zero e final de 1;

Os demais parâmetros αap = 0,9, γap = 1. De acordo com o estado em que o algoritmo
proposto e o tipo de recompensa (punição, reforço médio e reforço pleno) utilizada, o
valor empregado podem ser entre a faixa especificada pelo reforço ou punição.

Os valores listados nas tabelas 6.4 e 6.5 correspondem à média de 30 execuções obti-
dos com 9 instâncias do caixeiro viajante simétrico (valor da função objetivo e tempo de
processamento), cujos valores na íntegra estão disponíveis nas tabelas no apêndice A.

Instâncias
TSPLIB NrNbr com VNS NrNbr com Alg. Proposto

Valor Valor Tempo (seg.) Valor Tempo (seg.)
swiss42 1273 1273 2,03 1273 2,2

gr48 5046 5051,6 3,73 5050,5 3,07
berlin52 7542 7554 4,97 7542 3,13

pr76 108159 109144,1 18,8 109015,4 15,23
gr120 6942 7101,1 107,67 7092,9 89,77
ch150 6528 6694,47 217,6 6683,1 228,5
si175 21407 21489,57 338,07 21477,8 289,57
a280 2579 2722,5 1706,5 2717,02 1479,27

pcb442 50778 53440,3 16027,93 52533,7 13686,53

Tabela 6.4: Resultados das Implementações NrNbr com VNS e NrNbr com Algoritmo
Proposto.

As figuras 6.2 e 6.3 apresentam uma comparação entre as quatro versões implemen-
tadas, considerando o valor da função objetivo e o tempo de processamento, respectiva-
mente. Com o objetivo de melhorar a visualização e facilitar a compreensão os dados
apresentados nos gráficos foram submetidos a uma normalização, sendo os valores da
função objetivo normalizados pelo valor ótimo conhecido de cada instância da TSPLIB,
e o tempo de processamento normalizado pela média do tempo de execução de cada im-
plementação, para cada uma das instância, ou seja:

Πi =

(
τ

∑
j=1

Ti j

)
÷ τ ∀ i = 1,2, . . . ,ρ

T Ni j = Ti j÷Πi (6.1)
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onde, ρ é a quantidade de instâncias utilizadas no experimento, τ é a quantidade de im-
plementações, Ti j é o tempo de processamento obtido para a instância i, executando a
implementação j, e T Ni j é o valor do tempo normalizado para a instância i executando a
implementação j.

Instâncias
TSPLIB Q-learning com VNS Q-learning com Alg. Proposto

Valor Valor Tempo (seg.) Valor Tempo (seg.)
swiss42 1273 1273 3,33 1273 1,63

gr48 5046 5053,23 4,53 5051,4 3,6
berlin52 7542 7552,07 6,43 7542 3

pr76 108159 108979,5 24,77 108713,03 9,03
gr120 6942 7115,97 122,00 7040 30
ch150 6528 6692,93 303,37 6610,8 59,6
si175 21407 21490,03 576,07 21452,23 127,17
a280 2579 2734,467 576,07 2626,57 505,03

pcb442 50778 53610 19454,57 52595 2919,5

Tabela 6.5: Resultados das Implementações Q-learning com VNS e Q-learning com Al-
goritmo Proposto.

A análise dos resultados mostrados nas tabelas 6.4 e 6.5 demonstra que o algoritmo
proposto mesmo que a geração da solução inicial seja diferente, obtem os melhores re-
sultados que as demais implementações. Entre as duas implementações realizadas com o
algoritmo proposto a que mostrou melhor desempenho foi a solução inicial gerada pelo
Q-learning com o algoritmo proposto fazendo a busca local. Os resultados da função ob-
jetivo obtidos com o algoritmo proposto foram melhores do que os resultados relativos a
outras implementações como será demostrado no teste de hipótese na seção 6.3.1, tendo
no pior caso ocorrido empate, pois, todas as versões encontraram o ótimo da instância
swiss42. No melhor caso o Q-learning com o algoritmo proposto apresentou redução no
custo de 4,11% (instância a280), em relação ao segundo melhor resultado na instância.

A comparação dos resultados relativos ao tempo de processamento, o algoritmo pro-
posto com as duas opções de geração de solução inicial, temos o pior caso ocorrido entre
elas com o mesmo tempo de processamento nas instância gr48, berlin52 e pr76. Quando
comparado as demais implementações a implementação com o Q-learning com algoritmo
proposto, têm uma redução do tempo de processamento em 3,6% para a instância gr48
(pior caso) e 566,4% para a instância pcb442 (melhor caso).

Os melhores resultados do tempo de processamento conseguido pelo algoritmo pro-
posto, são justificados pela busca reativa feita na seleção da busca local mais adequada
no determinado instante da busca, pois, selecionando corretamente a busca local acelera
o encontro do mínimo local, assim, partindo para outros locais de busca. Além disso o
Algoritmo Proposto tem a vantagem de utilizar memória na seleção da busca local com a
busca reativa através do algoritmo Q-learning de uma iteração para outra, isso permite que
a cada iteração a autoadaptação das buscas locais sejam feitas pelas informações contidas
na matriz dos Q-valores.

Podemos observar que os bons resultados são melhores a medida que as instâncias
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Figura 6.2: Comparação considerando o valor da função objetivo para o PCV.

Figura 6.3: Comparação considerando o valor do tempo de processamento para o PCV.

crescem, e isso é justificado pois, quanto maior a instância do PCV maior o grau de
dificuldade de resolvê-la, e portanto, mais perceptível é a vantagem da utilização da busca
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reativa através do Q-learning (matriz dos Q-valores) para a seleção da busca local.

6.2.2 Problema de Escalonamento de Sondas para Manutenção de
Poços

Para o PESMP foi utilizado os valores que constam na tabela 6.6 para a geração de
uma base de dados aleatória que consta no artigo de Aloise et al. (2006), pois a base de
dados dados é de uso restrito da empresa Petrobras e portanto confidenciais.

Instância n m d dmax t tmax p pmax

BR1 130 9 4,21 4,60 2,00 5,32 4,22 45,33
BR2 184 8 4,17 14,75 2,04 5,36 3,19 20,00
BR3 199 8 4,23 14,90 2,06 5,36 0,92 6,60
BR4 166 8 4,45 14,72 2,01 5,37 0,86 13,33
BR5 192 9 4,31 14,75 1,94 5,36 1,53 53,33
BR6 179 8 4,25 13,00 2,00 5,35 1,01 20,00
BR7 184 11 4,12 13,00 1,95 5,36 0,96 10,67
BR8 99 11 4,45 8,00 1,96 5,41 1,50 41,67

Tabela 6.6: Dados das instâncias para o PESMP.

onde:

• n: número de poços que requerem manutenção;
• m: número de equipamentos de manutenção disponíveis;
• d: média de dias do serviço de manutenção;
• dmax: máximo de dias do serviço de manutenção;
• t: média de horas que o equipamento de manutenção faz o deslocamento entre

poços;
• tmax: máximo de horas que o equipamento de manutenção faz o deslocamento entre

poços;
• p: média de produção em m3/dia de cada poço que requer manutenção;
• pmax: máximo de produção em m3/dia de cada poço que requer manutenção.

Como se trata de algoritmos não determinísticos os resultados apresentados são a
média de 30 execuções para cada instância.

6.2.2.1 Comparação de desempenho dos métodos implementados

Nesta seção será apresentado um comparativo entre os resultados obtidos com a im-
plementação computacional de duas formas implementadas que são o VNS e algoritmo
proposto. A execução da solução inicial tanto do algoritmo proposto com o VNS é feita
pelo algoritmo H1(algoritmo 5.2). O Q-learning utilizado com o algoritmo proposto a
recompensa é adaptativa, o valor da recompensa é classificada entre o total de iterações
do algoritmo e a cada nova iteração o reforço e acrescida pela porcentagem referente a
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iteração, começando perto de zero e terminando em 1 ou -1, ou seja, cada iteração do
algoritmo é acrescida uma porcentagem do valor da recompensa ou da punição:

• “punição”: quando não se encontra solução melhor que a atual, têm seu valor entre
valor inicial perto de zero e final de -1;
• “reforço médio”: quando melhora a solução atual mas não é a melhor solução en-

contrada até o momento (global) têm sempre a metade do valor do “reforço pleno”;
• “reforço pleno”: é selecionada quando se encontra a melhor solução encontrada

até o momento têm seu valor inicial perto de zero e final de 1;
• Os demais parâmetros αap = 0,9, γap = 1.

Os valores listados na tabela 6.7 correspondem a média de 30 execuções obtidos com 8
instâncias do PESMP (valor da função objetivo e tempo de processamento), cujos valores
na íntegra estão disponíveis no apêndice B.

Instâncias
VNS Algoritmo Proposto

Valor Tempo (seg.) Valor Tempo (seg.)
BR1 164611 18,03 150020,83 15
BR2 501190,83 49,07 395879,33 40,27
BR3 649484,7 60,13 526769,37 49,5
BR4 415167,87 35,63 343145,17 30
BR5 525381,83 54,67 369481,07 36,4
BR6 451543,13 43,6 365539,7 36,6
BR7 356885,47 50,57 306523,6 36,4
BR8 67035,12 6,5 59436,89 6,33

Tabela 6.7: Resultado das Implementações Algoritmo Proposto e VNS

As figuras 6.4 e 6.5 apresentam uma comparação entre as duas versões implemen-
tadas, considerando o valor da função objetivo e o tempo de processamento, respectiva-
mente. Para a melhor visualização e compreensão os dados apresentados nos gráficos,
foram submetidos a uma normalização, o tempo de processamento foi normalizado pela
média do tempo de execução de cada implementação, para cada uma das instância dada
pela equação 6.1 como já demostrada para o PCV.

A análise dos resultados realizados na tabela 6.7, revela que o algoritmo proposto em
todas as instâncias obteve os melhores resultados que o VNS. Os resultados referentes à
função objetivo obtidos com o algoritmo proposto foram melhores do que os resultados
relativos ao VNS, tendo no pior caso ocorrido na instância BR1 com a redução de 9,7%.
No melhor caso o algoritmo proposto apresentou redução no custo de 42,2% na instância
BR5, em relação ao VNS.

A comparação dos resultados relativos ao tempo de processamento, temos o pior caso
ocorrido para a instância BR8 com a redução no tempo de processamento de 2,7%. No
melhor caso em comparação entre as implementações do algoritmo proposto e VNS está
na instância BR5 com 50,2% de redução no tempo de processamento do algoritmo pro-
posto para o VNS.

58



RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Figura 6.4: Comparação considerando o valor da função objetivo para o PESMP.

Figura 6.5: Comparação considerando o valor do tempo de processamento para o PESMP.

Os melhores resultados do tempo de processamento conseguido pelo algoritmo pro-
posto, são justificados pelos mesmos argumentos colocados no problema do caixeiro vi-
ajante, que é busca reativa faz a seleção da busca local mais pertinente em determinado
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instante da busca, assim, selecionando corretamente a busca local encurta o encontro do
mínimo local, partindo para outros locais de busca, e também a vantagem da “memoria”
através dos Q-valores na seleção da busca local.

Como também demonstrado para o problema do caixeiro viajante os bons resultados
são melhores a medida que as instâncias crescem, pois, como já se sabe quanto maior
a instância maior o grau de dificuldade de resolvê-la, com isso, se torna mais nítida a
demonstração de quão vantajosa é a busca reativa com a utilização do Q-learning, para a
seleção da busca local.

6.3 Análise Estatística
Na presente seção é mostrada a análise estatística dos resultados computacionais obti-

dos com as implementações dos métodos propostos no capítulo 5. A análise foi feita por
meio de teste de hipótese e análise de sobrevivência que serão detalhados nas subseções
à seguir.

6.3.1 Teste de Hipótese
O cerne de um teste de hipótese é decidir, tendo como base nas informações forne-

cida pelos dados de uma amostra, para uma dada hipótese ser aceita ou rejeitada. No
presente trabalho este teste estatístico é utilizado para confirmar a hipótese que o algo-
ritmo proposto têm melhor desempenho computacional que as demais implementações.
O teste de hipótese foi elaborado utilizando a média independente das variáveis aleatórias
X1 e X2 correspondem aos resultados experimentais obtidos através da implementação
do Q-learning com VNS, Q-learning com o algoritmo proposto para o problema PCV
respectivamente. Enquanto o problema do PESMP são as variáveis aleatórias X3 e X4
correspondem ao algoritmo proposto e VNS, respectivamente.

Os dados amostrais foram obtidos utilizando a instância pr76 para o problema do
caixeiro viajante e a instância BR8 para o PESMP. A motivação que levou a escolha destas
instâncias foi pelo fato de que os valores dos resultados experimentais com as instâncias
referidas e com cada implementação, são bem próximos, permitindo portanto que seja
generalizado para as demais instâncias o resultado do teste de hipótese. Para realizar
o teste utilizou-se os resultados de 30 execuções da instância pr76 e BR8 com todas
as implementações já mencionadas. Os valores das variáveis aleatórias X1 e X2, estão
disponíveis nas tabelas A.5 e A.1 no apêndice A, enquanto que os valores das variáveis
X3 e X4 são listados nas tabelas B.3 e B.1 no apêndice B.

6.3.1.1 Teste de Hipótese para o PCV

O teste de hipótese foram considerados os dois algoritmos para a elaboração do mesmo,
segundo os resultados apresentados na seção 6.2.1.2, ou seja, os Q-learning com algo-
ritmo proposto e Q-learning com VNS.

I Parâmetros de Interesse para o Teste: Os parâmetros de interesse para o teste
são µ1 e µ2 que representam custo médio do percurso para o PCV da instância pr76,
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obtidos utilizando as Q-learning com algoritmo proposto e Q-learning com VNS,
respectivamente. Uma vez que, o melhor algoritmo para o PCV será aquele que
obtiver menor custo médio para tal percurso, deseja-se testar se:

µ1 = µ2⇐⇒ µ1−µ2 = 0 (6.2)

Partindo da hipótese mostrada em 6.2, com o desejo de responder a pergunta: A
implementação do Q-learning com algoritmo proposto têm melhor desempenho
que a implementação do Q-learning com VNS?
É importante notar que para o caso do PCV refere-se à menor média e não a melhor
média.

II Definição das Hipóteses:
• Hipótese Nula:

H0 : µ1 = µ2 (6.3)

• Hipótese Alternativa:

H1 : µ1 > µ2 (6.4)

III Escolha do Nível de Significância : No teste foi utilizado nível de significância
α = 0,01, ou seja, 1% de probabilidade de ocorrência do erro do tipo I, que é a
probabilidade de se rejeitar a hipótese H0, sendo ela verdadeira.

IV Estatística Apropriada para o Teste : A estatística de teste escolhida utilizará a
comparação das médias amostrais, com variâncias desconhecidas e não necessari-
amente iguais, e será utilizada a distribuição t de Student, com valor de t∗0 aproxi-
mado para a estatística calculado por:

t∗0 =
X̄1− X̄2√

S2
1

n1
+

S2
2

n2

(6.5)

onde, X̄1 e X̄2 é a média e S2
1 e S2

2 são as variâncias relativas as variáveis aleatórias
X1 e X2 referentes aos resultados obtidos para as implementações Q-learning com
algoritmo proposto e Q-learning com VNS, respectivamente. As variáveis n1, n2
representam a quantidade de execuções para cada uma das implementações, que
neste caso tem-se n1 = n2 = 30.

V Grau de Liberdade: O valor tabelado ttab foi consultado na tabela da distribuição
de Student adotando-se o grau de liberdade ϕ dado pela equação:

ϕ = (n1 +n2)−2 (6.6)

VI Cálculo da Estatística do Teste : Obtendo-se as médias das variáveis X1 e X2 e
suas respectivas variâncias:

• X̄1 = 108979,5;
• X̄2 = 108662,7;
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• S2
1 = 228427,98;

• S2
2 = 183190,08.

Substituindo os valores das variáveis na equação 6.5 tem-se:

t∗0 =
108979,5−108662,7√

228427,98
30 + 183190,08

30

t∗0 = 2,7

Da mesma forma substituindo os valores das variáveis na equação 6.6 tem-se:

ϕ = (n1 +n2)−2
ϕ = (30+30)−2
ϕ = 58

Dados o nível de significância α = 0,01 e o grau de liberdade ϕ = 58, pode-se
consultar o valor tabelado ttab na distribuição de Student, encontrando o valor de
tα,ϕ , ou seja:

t0,01;58 = 2,3924 (6.7)

VII Decisão Sobre a Hipótese H0 : Para se tomar uma decisão sobre a hipótese H0
é necessário comparar o valor calculado t∗0 , com o valor tabelado tα,ϕ, de maneira
que: {

Se t∗0 > tα,ϕ : H0 será rejeitada
Caso Contrário : H0 será aceita

(6.8)

Comparando os valores do t∗0 calculado com o t tabelado tem-se:

t∗0 > t0,01;58

2,7 > 2,3924

Logo a hipótese H0 deve ser rejeitada.
VIII Conclusão do Teste : Como a hipótese nula H0 : µ1 = µ2 foi rejeitada a hipótese

alternativa H1 : µ1 > µ2 é aceita, e isso significa que pode-se afirmar com 99%
de certeza que os resultados conseguidos com a nova implementação Q-learning
com algoritmo proposto são em média melhores que os resultados obtidos com a
Q-learning com VNS.

Para ser interpretada com maior clareza o resultado do teste de hipótese, podemos
analisar o gráfico apresentado na figura 6.6. Observando que o valor de t∗0 = 2,7 (denotado
pelo ponto vermelho no gráfico) encontra-se na região de rejeição de H0, o que justifica a
decisão tomada sobre tal hipótese.

62



RESULTADOS EXPERIMENTAIS

t tab � 2.3924

t0 � 2.7
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Figura 6.6: Resultado do Teste de Hipótese para a implementação do Q-learning com o
Algoritmo Proposto.

6.3.1.2 Teste de Hipótese para o PESMP

Da mesma forma feita com teste efetuado para o problema do caixeiro viajante, considerou-
se os dois algoritmos implementados para o PESMP que são o VNS e algoritmo proposto,
segundo os resultados apresentados na seção

6.2.2.1.

I Parâmetros de Interesse para o Teste: Os parâmetros de interesse para o teste são
X3 e X4 o custo médio do PESMP da instância BR8, utilizando as implementações
já mencionadas, respectivamente. Deseja-se testar se:

µ3 = µ4⇐⇒ µ3−µ4 = 0 (6.9)

II Definição das Hipóteses:
• Hipótese Nula:

H0 : µ3 = µ4 (6.10)

• Hipótese Alternativa:

H1 : µ3 > µ4 (6.11)

III Escolha do Nível de Significância : A exemplo do teste realizado no problema
do caixeiro viajante, foi utilizado nível de significância α = 0,01, ou seja, 1% de
probabilidade de ocorrência do erro do tipo I.
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IV Estatística Apropriada para o Teste : Será utilizada a distribuição t de Student,
com valor de t∗0 aproximado para a estatística calculado por:

t∗0 =
X̄3− X̄4√

S2
3

n3
+

S2
4

n4

(6.12)

onde, X̄3 e X̄4 é a média e S2
3 e S2

4 são as variâncias relativas as variáveis aleatórias
X3 e X4 referentes aos resultados obtidos para as implementações VNS e algoritmo
proposto, respectivamente. As variáveis n3, n4 representam a quantidade de execu-
ções para cada uma das implementações, que neste caso tem-se n3 = n4 = 30.

V Grau de Liberdade: O valor tabelado ttab foi consultado na tabela da distribuição
de Student adotando-se o grau de liberdade ϕ dado pela equação:

ϕ = (n1 +n2)−2 (6.13)

VI Cálculo da Estatística do Teste : Obtendo-se as médias das variáveis X3 e X4 e
suas respectivas variâncias:

• X̄3 = 67035,1;
• X̄4 = 59436,9;
• S2

3 = 8620491,68;
• S2

4 = 3023307,60;

Substituindo os valores das variáveis na equação 6.12 tem-se:

t∗0 =
67035,1−59436,9√
8620491,68

30 + 3023307,60
30

t∗0 = 12,2

Da mesma forma substituindo os valores das variáveis na equação 6.13 tem-se:

ϕ = (n1 +n2)−2
ϕ = (30+30)−2
ϕ = 58

Dados o nível de significância α = 0,01 e o grau de liberdade ϕ = 58, pode-se
consultar o valor tabelado ttab na distribuição de Student, encontrando o valor de
tα,ϕ , ou seja:

t0,01;58 = 2,3924 (6.14)

VII Decisão Sobre a Hipótese H0 : Para se tomar uma decisão sobre a hipótese H0
é necessário comparar o valor calculado t∗0 , com o valor tabelado tα,ϕ, de maneira
que: {

Se t∗0 > tα,ϕ : H0 será rejeitada
Caso Contrário : H0 será aceita

(6.15)
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Comparando os valores do t∗0 calculado com o t tabelado tem-se:

t∗0 > t0,01;58

12,2 > 2,3924

Logo a hipótese H0 deve ser rejeitada.
Como na seção anterior, a decisão do teste de hipótese pode ser interpretada com
maior clareza através da análise do gráfico apresentado na figura 6.7. Novamente,
é importante atentar que o valor de t∗0 = 12,2 (denotado pelo ponto vermelho no
gráfico) encontra-se na região de rejeição de H0, o que justifica a decisão tomada
sobre a mesma.

VIII Conclusão do Teste : Como a hipótese nula H0 : µ3 = µ4 foi rejeitada a hipótese
alternativa H1 : µ3 > µ4 é aceita, e isso significa que pode-se afirmar com 99%
de certeza que os resultados conseguidos com a nova implementação algoritmo
proposto são em média melhores que os resultados obtidos com VNS.

Observando que os testes de hipóteses feitos no presente trabalho, faz a comparação
somente ao desempenho sobre o valor da função objetivo, portanto não considerando o
aspecto relacionado ao tempo de processamento. Para fazer uma comparação sobre este
aspecto, foi realizado na seção a seguir um método estatístico denominado análise de
sobrevivência.

t tab � 2.3924

t0 � 12.2
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Figura 6.7: Resultado do Teste de Hipótese para a implementação do Algoritmo Proposto.
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6.3.2 Análise de Sobrevivência
Segundo Ramos (2005) a análise de sobrevivência dispõe de um conjunto de procedi-

mentos estatísticos apropriados ao estudo de variáveis observadas conforme a ocorrência
de um determinado evento, aplicado originalmente a controle de mortalidade em sistemas
biológicos ou falhas em sistemas mecânicos. O estudo é elaborado supondo a existência
de uma variável aleatória T que representa, por exemplo, o tempo de vida de um orga-
nismo vivo, o tempo de utilidade de um dispositivo mecânico ou falha num equipamento
eletrônico. Na análise de sobrevivência existem duas características importantes:

I A distribuição da variável resposta, que é, geralmente assimétrica, o que torna pro-
blemática a análise através de procedimentos clássicos, que necessitam da suposi-
ção de que a distribuição é gaussiana;

II A presença da denominada censura, que acontece quando, sob determinadas cir-
cunstâncias inerentes ao problema em estudo, o registro da variável resposta não
pode ser observado para certos indivíduos.

Na área que concentra as engenharias existem duas nomenclaturas para análise de
sobrevivência: Análise de Confiabilidade ou Análise de Tempo de Falha, entretanto, a
literatura estatística em geral utiliza termos associados à denominação Análise de So-
brevivência, como por exemplo, função de sobrevivência, tábua de vida, risco de morte,
etc, o que indica que essa nomenclatura é mais amplamente utilizada, e por isso foi a
nomenclatura adotada para este texto.

Na análise de sobrevivência apresentada neste trabalho a variável aleatória T repre-
sentará o tempo decorrido entre o início da execução de um algoritmo e o momento t
necessário para determinação da solução ótima de uma dada instância do PCV, esse mo-
mento t será denominado de “tempo de morte”. A função de sobrevivência é expressa
por:

S(t) = P(T > t) (6.16)

que neste contexto denota a probabilidade do tempo de processamento necessário para
obter-se a solução ótima de determinada instância do PCV seja maior do que t. Uma
outra abordagem, e certamente a mais adequada ao se tratar de execução de algoritmos, é
o uso da função de distribuição acumulada:

F(t) = P(T ≤ t) = 1−S(t). (6.17)

onde F(t) representa a probabilidade de que o tempo de processamento necessário para
se obter a solução ótima seja inferior a um determinado tempo t, ou seja, considerando
que quanto menor for o tempo de processamento envolvido nesta solução melhor será
o desempenho do algoritmo, deseja-se obter um valor de F(t) elevado para um tempo t
curto, e um valor de F(t) baixo para um tempo t longo.

A análise desenvolvida utiliza censura à direita, que ocorre dada a impossibilidade de
se registrar o tempo necessário à obtenção da solução ótima, por ter sido estabelecido um
tempo limite para a execução do algoritmo. Para o cálculo estimado da função de sobre-
vivência foi utilizado o estimador Ŝ(T) de Meier et al. (2004) que é dado pela proporção
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amostral do número de observações com um tempo maior que t. O tempo de censura é
determinado utilizando a equação:

Tc = max
k

(Tk) (6.18)

Tk =

(
n

∑
j=1

tk j

)
÷n, ∀ k = 1, . . . ,m (6.19)

onde tk j é o tempo de processamento do algoritmo k na execução j, n é o tamanho da
amostra e m é a quantidade de algoritmos envolvidos na análise.

A forma de calcular o tempo de censura expressa na equação 6.19 estabelece uma
competição justa entre os algoritmos envolvidos na análise, pois, ao se escolher como
tempo de censura o valor máximo dentre as médias do tempo de execução das imple-
mentações, permite-se que o algoritmo de melhor desempenho tenha menor número de
observações censuradas.

A análise de sobrevivência aqui desenvolvida testa para cada implementação reali-
zada o aspecto relativo ao tempo de processamento, considerando também a qualidade
da solução no que diz respeito ao valor da função objetivo. Enquanto o teste de hipótese
apresentado na seção anterior compara a qualidade das implementações com base no va-
lor da função objetivo, a analise de sobrevivência verifica qual implementação consegue
encontra a solução ótima das instâncias em menor tempo de execução.

A análise de sobrevivência para os resultados experimentais das implementações foi
elaborada utilizando a seguinte metodologia: Para cada uma das implementações:

• Selecione inicialmente νt como sendo o menor tempo de execução dentre todos os
existentes (30 execuções);
• Calcule a função de sobrevivência estimada utilizando o estimador de Kaplan-

Meier dado por:

S(νt) =
Nm

n
(6.20)

onde Nm é o número de resultados cujos valores são maiores que νt obtidos no ex-
perimento, νt é o valor corrente no tempo t, e n é o número de execuções realizadas
no experimento.
• Com os valores obtidos com a função de sobrevivência estimada, pode-se cons-

tatar o comportamento de cada implementações em relação ao tempo de censura
estabelecido pela equação 6.19.

De modo prático, a análise de sobrevivência pode ser descrita da seguinte forma:

• Para cada uma das 30 observações, cada implementação é executada até que o valor
ótimo da instância em questão seja encontrado;
• Os tempos de execução das 30 observações são armazenados e dentre estas ob-

servações, aquelas que tiverem tempo de execução inferior ao tempo de censura
(νt < T c) serão consideradas observações completas, caso contrário, tais observa-
ções serão consideradas censuradas;
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• A ocorrência de censura pode ser interpretada como a incapacidade da implemen-
tação encontrar a solução ótima dentro de um limite de tempo previamente estabe-
lecido.

Análise de Sobrevivência para o PCV

A análise de sobrevivência foi realizada utilizando as instâncias swiss42 e pr76, por
se trartar dos piores casos entre os demais. Os valores obtidos para as funções de sobrevi-
vência, funções de distribuição acumulada e demais dados estatísticos relativos a análise
de sobrevivência para o algoritmo proposto, estão disponíveis nas tabelas A.9 e A.10 do
apêndice A.

O resultado da análise de sobrevivência é melhor visualizado através de representação
gráfica, assim as análises obtidas com as instâncias swiss42 e pr76 têm seus resultados
apresentados nas figuras 6.8 e 6.9, respectivamente.

Figura 6.8: Análise de sobrevivência para o PCV - swiss42

Para a compreensão dos gráficos das figuras 6.8 e 6.9 é essencial entender que quanto
menor for o tempo de execução de uma implementação realizada para atingir a solução
ótima, melhor é a eficiência deste. Desta forma, quanto mais uma curva está localizada
à direita do gráfico, piores são os resultados do algoritmo que gerou esta curva. Pode-
se ainda comparar o desempenho através do percentual de observações censuradas de
cada implementação são indicadas nos gráficos pelo sinal �. A análise de sobrevivência
realizada com as instâncias swiss42 e pr76 ratifica os resultados apresentados na seção
6.2.1.2, ou seja, através desta análise fica comprovado o melhor desempenho do algoritmo
proposto quando comparado com as demais implementações.
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Figura 6.9: Análise de sobrevivência para o PCV - pr76

Análise de Sobrevivência para o PESMP

Para realizar a análise de sobrevivência com os resultados experimentais obtidos com
o VNS e algoritmo proposto, seguiu-se a mesma metodologia aplicada no problema do
caixeiro viajante. Como no caso da seção anterior com o problema do caixeiro viajante,
foi utilizado duas instâncias para o PESMP a BR3 e BR4, e os valores obtidos para as
funções de sobrevivência e demais dados estatísticos relativos, estão disponíveis na tabela
B.5 e B.6 do apêndice B. As Figuras 6.10 e 6.11 apresentam o resultado da análise de
sobrevivência para as implementações do VNS e Algoritmo Proposto.

O resultado obtido com a análise de sobrevivência entre o VNS e Algortimo Proposto,
demonstra-se um desempenho superior do Algoritmo Proposto. Considerando então os
dois diferentes aspectos dos experimentos realizados, pode-se concluir que tanto o tempo
de execução quanto na qualidade da solução (função objetivo), o algoritmo proposto ob-
teve melhores resultados em menor tempo.

6.4 Conclusão
Os resultados computacionais mostrados neste capítulo mostram que o algoritmo pro-

posto alcançou melhor desempenho, quando comparado as outras implementação reali-
zadas tanto no PCV quanto no PESMP. Para validação dos resultados foram realizados
dois testes estatísticos: Teste de hipótese e Análise de Sobrevivência. O teste de hipótese
realizado teve como parâmetro de interesse o custo médio do percurso do PCV e PESMP
determinado por cada uma das implementações, utilizando a instância pr76 e BR8. A
análise de sobrevivência foi realizada com o propósito de verificar o desempenho das im-
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Figura 6.10: Análise de sobrevivência para o PESMP - BR3

Figura 6.11: Análise de sobrevivência para o PESMP - BR4

plementações tanto no PCV como no PESMP, considerando também o critério tempo de
processamento, já que no teste de hipótese, a qualidade das implementações foram com-
paradas considerando apenas o valor da médio da função objetivo. Este segundo teste
foi realizado com duas instâncias sendo swiss42, pr76 para o PCV e BR3, BR4 para o
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PESMP.
A partir dos resultados conseguidos para o PCV e PESMP análise de sobrevivência,

e pela verificação de que o desempenho do algoritmo proposto tende a melhorar para
as instâncias maiores supõe-se então, que este comportamento represente uma tendência
para as instâncias maiores utilizadas neste trabalho.

A análise Estatística realizada ratifica os resultados apresentados, os quais, têm as
listagens na íntegra disponibilizados nos apêndices A e B.
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Capítulo 7

Conclusões

Foi apresentada uma investigação sobre a utilização da aprendizagem por reforço
como forma de busca reativa, para a seleção da busca local mais adequada que com-
põe a metaheurística VNS para os problemas do caixeiro viajante e escalonamento de
sondas para manutenção de poços. Tanto o problema clássico como o Problema do Cai-
xeiro Viajante (PCV) quanto um problema real o Problema no Escalonamento de Sondas
para Manutenção de Poços (PESMP) foi abordado no presente trabalho, assim dando uma
maior robustez ao algoritmo proposto utilizado como uma nova técnica de busca em pro-
blemas de otimização. O mecanismo de busca reativa é implementado através do uso das
informações contidas na matriz dos Q-valores gerada pelo algoritmo Q-learning. O termo
autoadaptativo ou reativo é aqui utilizado dado ao fato de que a matriz dos Q-valores é atu-
alizada a cada troca de busca local, incorporando assim em cada atualização a experiência
obtida pelo agente de aprendizagem.

Na comparação do desempenho geral o algoritmo proposto obteve melhores resulta-
dos que as outras implementações realizadas para o PCV e PESMP. Tanto na qualidade
da solução encontrada quanto no tempo de processamento o bom desempenho do algo-
ritmo proposto é bem perceptível, principalmente a medida que o tamanho das instâncias
crescem, como demonstrado no capítulo 6 [Dorigo et al. 1996]. Gerando os seguintes
resultados, para o PCV no quesito qualidade da solução encontrada pior caso ocorrido
empate, pois, todas as versões encontraram o ótimo instancia swiss42 e no melhor caso o
algoritmo proposto apresentou redução no custo de 4,11% na instância a280 em relação
ao segundo melhor resultado, enquanto no tempo de processamento teve uma redução de
3,6% para a instância gr48 no pior caso e 566,4% para a instância pcb442 melhor caso.
No caso do PESMP os resultados referentes a qualidade da função objetivo obtidos com
o algoritmo proposto foram melhores, tendo no pior caso ocorrido na instância BR1 com
a redução de custo de 9,7%, no melhor caso o algoritmo proposto apresentou redução foi
42,2% na instância BR5. Com relação ao tempo de processamento, temos o pior caso
ocorrido para a instância BR8 com a redução no tempo de processamento de 2,7%. No
melhor caso em comparação entre as implementações do algoritmo proposto e VNS está
na instância BR5 com 50,2% de redução no tempo de processamento. Assim concluímos,
que o mecanismo de busca reativa é implementado através do uso das informações conti-
das na matriz dos Q-valores gerada pelo algoritmo Q-learning mostrou-se eficiente para
a troca da busca local na metaheurística VNS.

A análise estatística realizada na seção 6.3 ratificou os bons resultados obtidos para
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o algoritmo proposto para os problemas do PCV e PESMP, tendo o teste de hipótese
confirmado seu desempenho superior para os valores da função objetivo. Na análise de
sobrevivência, que é um teste estatístico que considera simultaneamente o valor da função
objetivo e tempo de processamento, o algoritmo proposto foi o que apresentou o menor
número de observações censuradas tanto para o PCV quanto para o PESMP. Como prova
que o presente trabalho têm sua contribuição para a acadêmia publicou-se o artigo Santos
et al. (2014).

Trabalhos Futuros
Como trabalhos futuros é interessante executar testes computacionais com instâncias

maiores tanto para o PCV quanto para o PESMP, com o objetivo de verificar o comporta-
mento do algoritmo proposto diante de instâncias de grande porte.

Uma abordagem que pode ser muito interessante é a formação de grupos com o al-
goritmo proposto, para que cada um desses grupos possa explorar parte do espaço de
busca para obter uma resposta mais rápida e eficiente. Dentro da modelagem de outros
problemas podemos nos deparara com a possibilidade de ocorrência de estados com ca-
racterísticas parcialmente observáveis. Dependendo do contexto do problema, existem
situações em que a tarefa de aprendizagem por reforço enfrentará dificuldades em esco-
lher ações ótimas em domínios estocásticos parcialmente observáveis. Problemas neste
contexto deverão ser modelados como Processos de Decisão de Markov Parcialmente Ob-
serváveis(Partially observable Markov Decision Process), onde pode estar um caminho
para uma nova pesquisa com a busca reativa e aprendizagem por reforço.

Outra abordagem bastante interessante é a paralelização deste algoritmo proposto,
implementando várias configurações de buscas locais, assim cada uma colabora para me-
lhorar a construção de uma excelente qualidade na solução encontrada.
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Resultados Experimentais das Implementações Realizadas para o
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e Q-learning com o Algoritmo Proposto



Resultados experimentais da implementação Q-learning com

Algoritmo Proposto.

Função Objetivo
No swiss42 gr48 berlin52 pr76 gr120 ch150 si175 a280 pcb442
1 1273 5046 7542 109025 7017 6569 21449 2623 52645
2 1273 5046 7542 108159 7098 6592 21453 2654 52791
3 1273 5054 7542 108501 7096 6674 21436 2607 52809
4 1273 5055 7542 108469 7084 6620 21472 2632 52159
5 1273 5049 7542 108234 7045 6621 21484 2642 52262
6 1273 5049 7542 108864 7008 6563 21457 2612 52826
7 1273 5055 7542 108444 7006 6560 21421 2611 52352
8 1273 5055 7542 108159 7065 6593 21445 2613 52671
9 1273 5055 7542 108652 6998 6554 21470 2657 52426

10 1273 5046 7542 109190 7046 6652 21463 2615 52304
11 1273 5054 7542 109100 7002 6690 21444 2640 52713
12 1273 5046 7542 109058 7095 6593 21449 2625 52528
13 1273 5055 7542 109267 7076 6660 21442 2630 53206
14 1273 5061 7542 108444 7050 6698 21462 2589 52828
15 1273 5049 7542 109046 7049 6679 21455 2639 52652
16 1273 5055 7542 109186 7025 6609 21439 2590 52285
17 1273 5055 7542 108159 7026 6564 21461 2614 52106
18 1273 5046 7542 108159 7063 6619 21451 2626 52484
19 1273 5049 7542 108159 6987 6587 21431 2624 52891
20 1273 5049 7542 109160 7040 6663 21463 2655 52576
21 1273 5055 7542 109091 7020 6681 21510 2652 52299
22 1273 5046 7542 108879 7022 6576 21437 2655 52580
23 1273 5055 7542 109267 6995 6653 21457 2630 52729
24 1273 5046 7542 109118 7065 6559 21447 2594 52545
25 1273 5054 7542 108234 7000 6543 21448 2642 52258
26 1273 5046 7542 108159 7039 6592 21437 2631 52926
27 1273 5055 7542 108936 7052 6596 21436 2589 53057
28 1273 5046 7542 108444 7003 6580 21454 2616 52314
29 1273 5055 7542 108159 7084 6581 21421 2642 52857
30 1273 5055 7542 108159 7044 6603 21473 2648 52798
x̄ 1273 5051,4 7542 108662,7 7040 6610,8 21452,23 2626,56 52595,9
σ 0 4,39 0 466,47 33,08 45,81 18,38 20,50 277,77

Tabela A.1: Função objetivo da implementação Q-learning com o Algoritmo Proposto.
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APÊNDICES

Tempo de Processamento (segundos)
No swiss42 gr48 berlin52 pr76 gr120 ch150 si175 a280 pcb442
1 2 2 3 9 29 50 124 508 2686
2 2 3 3 10 33 52 127 529 3203
3 1 4 4 9 32 65 130 531 2704
4 2 4 2 11 31 60 120 454 2659
5 2 2 3 9 31 62 127 492 3118
6 1 5 4 9 27 63 134 507 2815
7 2 4 3 9 27 60 114 495 2848
8 1 5 3 9 29 57 134 526 3006
9 2 4 3 9 29 63 124 471 2798
10 2 5 3 8 35 61 127 527 2760
11 1 5 3 9 28 59 124 481 2920
12 2 4 4 10 30 65 123 539 3071
13 2 4 3 10 26 53 131 511 2898
14 1 3 3 9 30 56 128 536 2943
15 2 5 3 8 32 54 125 499 2924
16 1 3 3 9 30 63 117 505 2766
17 2 2 2 9 30 58 126 500 3167
18 2 5 3 10 28 69 121 533 2753
19 2 2 4 9 33 57 147 468 3066
20 1 2 3 10 29 63 132 505 3091
21 2 5 3 9 43 61 123 500 2937
22 1 2 3 9 31 59 121 516 2958
23 2 5 2 7 27 71 137 486 3000
24 1 2 3 9 28 59 119 490 2977
25 2 5 3 8 30 56 136 527 2863
26 2 5 3 9 28 64 140 488 2999
27 1 2 3 8 28 56 123 475 2989
28 2 3 3 9 32 59 142 522 2915
29 2 2 3 9 29 53 115 485 2819
30 1 4 2 9 31 59 124 545 2932
x̄ 1,63 3,6 3 9,03 30 59,6 127,17 505,03 2919,50
σ 0,49 1,25 1 0,76 3,19 4,83 7,90 23,38 140,92

Tabela A.2: Tempo de processamento para implementação Q-learning com o Algoritmo
Proposto.
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Resultados experimentais da implementação NrNbr com Algoritmo

Proposto.

Função Objetivo
No swiss42 gr48 berlin52 pr76 gr120 ch150 si175 a280 pcb442
1 1273 5046 7542 109132 6992 6666 21444 2728 51996
2 1273 5055 7542 108936 7049 6682 21457 2731 52244
3 1273 5055 7542 108159 7072 6715 21462 2683 52506
4 1273 5055 7542 109192 7100 6784 21469 2689 52086
5 1273 5046 7542 108761 7075 6777 21466 2710 53690
6 1273 5054 7542 108644 7141 6633 21481 2710 52765
7 1273 5054 7542 109230 7079 6706 21471 2713 52427
8 1273 5054 7542 109305 7025 6667 21447 2707 52642
9 1273 5055 7542 109310 7107 6692 21495 2705 52061

10 1273 5046 7542 109146 7090 6663 21481 2697 52620
11 1273 5063 7542 109337 7088 6702 21491 2734 52566
12 1273 5049 7542 109237 7077 6632 21475 2701 52407
13 1273 5046 7542 109436 7106 6659 21464 2734 52549
14 1273 5046 7542 109190 7080 6637 21480 2707 52250
15 1273 5046 7542 109084 7074 6636 21459 2737 52500
16 1273 5055 7542 109335 7125 6715 21489 2666 52452
17 1273 5046 7542 109306 7141 6694 21460 2733 52596
18 1273 5046 7542 109245 7072 6702 21451 2722 52360
19 1273 5055 7542 109146 7074 6686 21511 2769 52810
20 1273 5055 7542 108277 7069 6703 21476 2738 52281
21 1273 5046 7542 108159 7085 6662 21500 2705 52642
22 1273 5055 7542 109173 7102 6641 21512 2743 52277
23 1273 5046 7542 108936 7108 6724 21483 2719 52939
24 1273 5055 7542 108936 7132 6634 21472 2737 52724
25 1273 5046 7542 109132 7108 6691 21519 2717 52705
26 1273 5046 7542 109085 7137 6708 21514 2729 52959
27 1273 5055 7542 109411 7102 6679 21465 2702 52741
28 1273 5046 7542 109055 7155 6679 21479 2740 52403
29 1273 5046 7542 108679 7129 6668 21445 2726 52449
30 1273 5046 7542 108489 7093 6656 21516 2682 52363
x̄ 1273 5050,47 7542 109015,43 7092,9 6683,1 21477,8 2717,13 52533,67
σ 0 4,92 0 358,39 34,86 37,99 21,80 21,82 326,07

Tabela A.3: Função objetivo da implementação NrNbr com o Algoritmo Proposto.
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APÊNDICES

Tempo de Processamento (segundos)
No swiss42 gr48 berlin52 pr76 gr120 ch150 si175 a280 pcb442
1 3 3 3 15 91 231 287 1428 13526
2 3 3 3 15 89 223 287 1402 13344
3 3 3 3 15 88 234 281 1486 13770
4 2 3 4 16 92 234 286 1523 13763
5 1 3 3 15 89 242 300 1506 13675
6 3 3 2 15 92 222 286 1308 13750
7 4 3 4 16 89 221 285 1518 13534
8 2 3 3 15 88 233 283 1453 13648
9 3 3 3 15 87 234 286 1520 14119
10 2 3 3 16 91 213 286 1526 13763
11 1 4 3 15 91 232 282 1506 14115
12 3 3 3 15 86 237 290 1522 13724
13 2 3 3 16 89 231 289 1515 13704
14 2 3 4 15 93 230 302 1504 13665
15 1 3 3 15 89 235 290 1540 13726
16 3 4 3 15 89 221 292 1312 14046
17 1 3 3 15 88 233 293 1516 13905
18 1 3 4 15 88 222 292 1529 14018
19 4 3 3 15 93 211 291 1533 13606
20 1 3 3 15 88 223 301 1509 13551
21 2 3 3 16 88 231 290 1516 13587
22 1 3 3 15 91 232 293 1507 13376
23 2 3 3 15 94 233 296 1446 13441
24 2 3 3 15 90 234 290 1530 13558
25 2 3 3 16 93 219 292 1509 13382
26 3 3 3 15 90 234 288 1526 13502
27 3 3 3 15 91 231 285 1536 13721
28 2 3 3 15 90 233 293 1324 13903
29 2 3 4 15 85 215 285 1522 13776
30 2 3 3 16 91 231 286 1306 13398
x̄ 2,20 3,07 3,13 15,23 89,77 228,50 289,57 1479,27 13686,53
σ 0,89 0,25 0,43 0,43 2,16 7,57 5,28 73,90 213,83

Tabela A.4: Tempo de processamento para implementação NrNbr com o Algoritmo Pro-
posto.
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Resultados experimentais da implementação Q-learning com VNS.

Função Objetivo
No swiss42 gr48 berlin52 pr76 gr120 ch150 si175 a280 pcb442
1 1273 5046 7542 108503 7147 6569 21524 2756 53763
2 1273 5055 7542 109045 7169 6592 21534 2747 53561
3 1273 5061 7542 109376 7053 6674 21459 2748 53528
4 1273 5054 7542 108202 7166 6620 21494 2708 53310
5 1273 5046 7542 109192 7120 6621 21491 2709 53964
6 1273 5049 7542 109224 7097 6563 21513 2724 53857
7 1273 5055 7542 109445 7068 6560 21492 2724 53580
8 1273 5055 7542 109455 7139 6593 21533 2755 53865
9 1273 5063 7542 109456 7101 6554 21498 2745 53771

10 1273 5063 7542 108274 7105 6652 21443 2761 53582
11 1273 5055 7542 109555 7138 6690 21512 2739 53771
12 1273 5046 7542 108879 7080 6593 21506 2750 53582
13 1273 5055 7542 108879 7169 6660 21520 2729 53771
14 1273 5055 7542 108758 7083 6698 21513 2743 53154
15 1273 5046 7542 108979 7102 6679 21492 2716 53543
16 1273 5064 7542 109593 7140 6609 21493 2713 53515
17 1273 5046 7542 108383 7092 6564 21452 2719 53072
18 1273 5058 7844 109475 7110 6619 21467 2742 53339
19 1273 5046 7542 109122 7077 6587 21500 2746 54265
20 1273 5057 7542 109396 7120 6663 21441 2688 54014
21 1273 5046 7542 109160 7128 6681 21494 2744 53444
22 1273 5063 7542 109100 7125 6576 21476 2766 54001
23 1273 5046 7542 109101 7142 6653 21507 2761 53744
24 1273 5055 7542 108159 7099 6559 21490 2760 53494
25 1273 5055 7542 108266 7139 6543 21481 2724 53333
26 1273 5061 7542 109348 7118 6592 21456 2708 53460
27 1273 5046 7542 109199 7089 6596 21465 2734 53908
28 1273 5046 7542 108202 7125 6580 21482 2744 53320
29 1273 5049 7542 108234 7129 6581 21465 2698 53353
30 1273 5055 7542 109425 7109 6603 21508 2733 53436
x̄ 1273 5053,23 7552,07 108979,5 7115,97 6610,8 21490,03 2734,47 53610
σ 0 6,29 55,14 477,94 29,45 45,82 25,43 20,37 276,12

Tabela A.5: Função objetivo da implementação Q-learning com VNS.
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APÊNDICES

Tempo de Processamento (segundos)
No swiss42 gr48 berlin52 pr76 gr120 ch150 si175 a280 pcb442
1 3 4 6 23 122 284 585 585 18881
2 4 5 7 26 116 312 625 625 18519
3 3 5 7 27 117 306 609 609 19519
4 4 5 7 23 119 298 608 608 19842
5 3 5 7 23 124 317 587 587 19390
6 3 4 6 25 118 264 604 604 19754
7 4 5 7 24 118 313 607 607 19585
8 3 4 6 24 116 315 509 509 19169
9 3 5 7 24 117 298 622 622 19786
10 3 5 7 25 119 306 501 501 19339
11 3 4 6 26 124 303 538 538 19422
12 4 5 6 26 122 300 625 625 19088
13 3 4 6 24 122 299 518 518 19914
14 3 4 6 26 122 303 622 622 19113
15 4 5 6 24 124 303 631 631 19202
16 3 4 6 25 121 300 524 524 19479
17 4 5 6 25 125 300 566 566 19951
18 3 4 6 26 121 293 616 616 19221
19 3 4 6 22 124 301 514 514 19238
20 4 5 7 25 130 328 583 583 20027
21 3 4 6 23 123 324 594 594 18813
22 3 4 6 25 127 296 506 506 19593
23 4 5 7 24 123 292 606 606 19381
24 3 4 6 25 116 298 613 613 19392
25 3 4 6 25 128 301 550 550 19745
26 4 5 7 27 120 317 601 601 19569
27 3 5 7 26 127 307 618 618 19488
28 3 5 7 24 130 315 595 595 19570
29 3 4 6 27 124 311 495 495 20095
30 4 5 7 24 121 297 510 510 19552
x̄ 3,33 4,53 6,43 24,77 122,00 303,37 576,07 576,07 19454,57
σ 0,48 0,51 0,50 1,30 3,98 12,23 45,93 45,93 364,31

Tabela A.6: Tempo de processamento para implementação Q-learning com VNS.

89



Resultados experimentais da implementação NrNbr com VNS.

Função Objetivo
No swiss42 gr48 berlin52 pr76 gr120 ch150 si175 a280 pcb442
1 1273 5049 7542 109125 7042 6611 21498 2738 53661
2 1273 5046 7542 109370 7145 6746 21474 2733 52896
3 1273 5046 7542 109760 7075 6662 21509 2726 53382
4 1273 5055 7542 109410 7145 6647 21485 2712 53853
5 1273 5046 7542 108444 7114 6685 21510 2718 53814
6 1273 5055 7542 108972 7113 6721 21502 2732 53744
7 1273 5055 7542 109331 7104 6718 21501 2732 53932
8 1273 5055 7542 109225 7111 6691 21469 2706 52821
9 1273 5046 7542 109044 7069 6689 21474 2720 53906

10 1273 5061 7542 109489 7072 6669 21526 2725 53863
11 1273 5055 7542 109489 7137 6710 21501 2719 53439
12 1273 5049 7542 109589 7136 6684 21520 2674 54029
13 1273 5054 7542 108969 7086 6729 21505 2718 53756
14 1273 5055 7542 108483 7056 6771 21484 2674 53534
15 1273 5063 7542 109389 7126 6744 21456 2758 53330
16 1273 5046 7542 109097 7045 6696 21466 2720 53522
17 1273 5046 7542 109477 7164 6679 21498 2736 53049
18 1273 5055 7542 109331 7070 6758 21470 2713 52655
19 1273 5046 7542 108280 7102 6701 21511 2743 53943
20 1273 5055 7542 109356 7091 6652 21458 2718 53649
21 1273 5046 7542 108758 7167 6699 21496 2750 52936
22 1273 5046 7542 109107 7125 6696 21500 2705 53019
23 1273 5049 7542 108469 7138 6704 21467 2758 53657
24 1273 5049 7542 109228 7098 6689 21492 2724 53765
25 1273 5054 7542 109121 7068 6695 21487 2710 53011
26 1273 5055 7903 109086 7112 6646 21508 2707 53465
27 1273 5055 7542 109122 7083 6709 21466 2743 53135
28 1273 5046 7542 109212 7131 6712 21473 2730 53732
29 1273 5063 7542 109311 7075 6659 21499 2703 52545
30 1273 5046 7542 109279 7033 6662 21482 2730 53174
x̄ 1273 5051,57 7554,03 109144,10 7101,10 6694,47 21489,57 2722,50 53440,57
σ 0 5,41 65,91 354,48 36,16 35,36 18,86 19,75 420,64

Tabela A.7: Funcão objetivo da implementação NrNbr com VNS.
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APÊNDICES

Tempo de Processamento (segundos)
No swiss42 gr48 berlin52 pr76 gr120 ch150 si175 a280 pcb442
1 2 4 5 19 106 218 343 1698 15897
2 2 3 5 18 109 218 342 1635 15863
3 2 4 5 19 103 218 342 1702 15762
4 2 3 4 20 106 216 327 1714 15793
5 2 4 5 19 103 224 329 1713 15418
6 2 3 5 18 107 217 328 1681 16010
7 3 4 5 19 107 223 313 1678 16070
8 2 4 5 19 110 212 323 1736 16124
9 2 3 5 19 109 217 331 1708 16218
10 1 4 5 18 107 224 342 1732 15938
11 3 4 5 19 106 216 336 1694 16062
12 2 3 5 20 107 217 327 1733 16357
13 1 5 5 18 111 217 324 1666 16090
14 3 3 5 19 110 216 330 1719 15983
15 2 4 5 19 108 218 332 1739 16293
16 2 4 5 19 109 216 345 1741 16032
17 2 4 5 19 112 214 340 1742 15990
18 2 3 5 19 109 212 342 1692 16234
19 2 4 5 19 107 219 341 1663 16054
20 2 4 4 19 108 213 348 1728 15957
21 2 4 5 18 108 216 349 1755 16292
22 2 4 5 18 108 220 342 1693 15998
23 2 4 6 19 110 218 342 1724 16210
24 2 3 5 19 109 220 332 1698 16116
25 2 4 5 19 109 218 350 1647 15874
26 2 4 5 19 104 224 353 1730 15771
27 2 4 5 18 106 217 348 1723 16085
28 2 4 5 18 106 216 348 1676 15990
29 2 4 5 19 107 218 348 1717 16149
30 2 3 5 19 109 216 345 1718 16208
x̄ 2,03 3,73 4,97 18,80 107,67 217,60 338,07 1706,50 16027,93
σ 0,41 0,52 0,32 0,55 2,14 3,12 9,79 29,63 193,52

Tabela A.8: Tempo de processamento para implementação NrNbr com VNS.
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Análise de Sobrevivência.

NrNbr com Algoritmo Proposto NrNbr com VNS Q-learning com VNS Q-learning com Algoritmo Proposto
t(s) Frequência S(t) 1-s(t) t(s) Frequência S(t) 1-s(t) t(s) Frequência S(t) 1-s(t) t(s) Frequência S(t) 1-s(t)

7 1 0,97 0,03 0,283 1 0,97 0,03 3 2 0,93 0,07 0,13 4 0,87 0,13
10 2 0,90 0,10 0,285 1 0,93 0,07 4 1 0,90 0,10 0,14 3 0,77 0,23
19 1 0,87 0,13 0,314 1 0,90 0,10 5 1 0,87 0,13 2 1 0,73 0,27
20 2 0,80 0,20 14 2 0,83 0,17 7 1 0,83 0,17 3 1 0,70 0,30
22 1 0,77 0,23 18 1 0,80 0,20 9 1 0,80 0,20 4 1 0,67 0,33
25 1 0,73 0,27 23 2 0,73 0,27 13 1 0,77 0,23 5 1 0,63 0,37
27 2 0,67 0,33 25 1 0,70 0,30 18 2 0,70 0,30 7 2 0,57 0,43
28 1 0,63 0,37 28 2 0,63 0,37 19 1 0,67 0,33 8 2 0,50 0,50
30 1 0,60 0,40 35 1 0,60 0,40 20 1 0,63 0,37 9 1 0,47 0,53
47 1 0,57 0,43 36 1 0,57 0,43 21 2 0,57 0,43 14 1 0,43 0,57
51 1 0,53 0,47 39 2 0,50 0,50 22 1 0,53 0,47 15 1 0,40 0,60
54 1 0,50 0,50 51 1 0,47 0,53 23 1 0,50 0,50 18 1 0,37 0,63
- - - - 57 1 0,43 0,57 26 1 0,47 0,53 19 1 0,33 0,67
- - - - - - - - 27 2 0,40 0,60 24 2 0,27 0,73
- - - - - - - - 28 1 0,37 0,63 28 1 0,23 0,77
- - - - - - - - 31 1 0,33 0,67 30 1 0,20 0,80
- - - - - - - - 32 1 0,30 0,70 31 1 0,17 0,83
- - - - - - - - 33 1 0,27 0,73 39 2 0,10 0,90
- - - - - - - - 34 1 0,23 0,77 41 1 0,07 0,93
- - - - - - - - 35 1 0,20 0,80 42 1 0,03 0,97
- - - - - - - - 39 1 0,17 0,83 48 1 0,00 1,00
- - - - - - - - 42 1 0,13 0,87 - - - -
- - - - - - - - 44 1 0,10 0,90 - - - -
- - - - - - - - 47 1 0,07 0,93 - - - -
- - - - - - - - 51 1 0,03 0,97 - - - -
- - - - - - - - 62 1 0,00 1,00 - - - -

Tabela A.9: Dados de Análise de Sobrevivência para todas as implementações realizadas
para a instância swiss42 - Tempo de Censura: 119,13 ms.
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APÊNDICES

NrNbr com Algoritmo Proposto NrNbr com VNS Q-learning com VNS Q-learning com Algoritmo Proposto
t(ms) Frequência S(t) 1-s(t) t(ms) Frequência S(t) 1-s(t) t(ms) Frequência S(t) 1-s(t) t(ms) Frequência S(t) 1-s(t)

42 1 0,97 0,03 18 5 0,83 0,17 45 1 0,97 0,03 27 3 0,90 0,10
43 1 0,93 0,07 19 5 0,67 0,33 46 2 0,90 0,10 28 2 0,83 0,17
44 6 0,73 0,27 20 4 0,53 0,47 47 2 0,83 0,17 29 6 0,63 0,37
45 2 0,67 0,33 21 4 0,40 0,60 49 3 0,73 0,27 30 7 0,40 0,60
46 1 0,63 0,37 128 1 0,37 0,63 63 2 0,67 0,33 31 4 0,27 0,73
47 2 0,57 0,43 - - - - 65 3 0,57 0,43 32 3 0,17 0,83
48 2 0,50 0,50 - - - - 66 2 0,50 0,50 33 4 0,03 0,97
59 1 0,47 0,53 - - - - 67 1 0,47 0,53 34 1 0,00 1,00
60 2 0,40 0,60 - - - - 68 1 0,43 0,57 - - - -
61 2 0,33 0,67 - - - - 69 2 0,37 0,63 - - - -
62 3 0,23 0,77 - - - - 72 1 0,33 0,67 - - - -
63 1 0,20 0,80 - - - - 74 1 0,30 0,70 - - - -
69 1 0,17 0,83 - - - - 76 1 0,27 0,73 - - - -
133 1 0,13 0,87 - - - - 101 1 0,23 0,77 - - - -

- - - - - - - - 102 2 0,17 0,83 - - - -
- - - - - - - - 106 2 0,10 0,90 - - - -
- - - - - - - - 111 1 0,07 0,93 - - - -
- - - - - - - - 112 2 0,00 1,00 - - - -

Tabela A.10: Dados de Análise de Sobrevivência para todas as implementações realizadas
para a instância pr76 - Tempo de Censura: 52,20 seg.
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Apêndice B

Listagem dos resultados experimentais
2

Resultados Experimentais das Implementações Realizadas para o
PESMP:

VNS e Algoritmo Proposto



Resultados experimentais da implementação com VNS.

Função Objetivo
No BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 BR8
1 161230 502544 645454 416563 526970 450986 351914 68522,1
2 163439 503018 649804 406122 532184 455837 353831 64619
3 164555 497177 647773 419252 531490 449422 354093 73151,5
4 164820 502825 649021 417005 525800 453314 352707 65684,1
5 165226 511317 658657 408105 512056 456464 358039 65688
6 166124 502821 657735 413675 518736 454442 354971 70108,3
7 166036 492488 656341 419638 513281 460511 366867 70899,9
8 165404 509843 648765 420787 530069 462595 356143 66406,3
9 164326 507587 643339 413102 530546 441805 358823 68892,8

10 159674 495869 646916 418875 527970 451748 349726 66180,6
11 163937 500299 657013 418005 522620 446112 352499 69471,9
12 160835 494972 653313 412146 524661 455047 361867 72449,1
13 164770 500713 651080 424847 533283 455121 363453 62390,9
14 166174 498029 644038 420345 532336 446821 355961 66963,1
15 167177 486997 641535 418310 524435 453382 349979 67452,1
16 165557 503770 653942 411712 528411 451741 362515 64729
17 163561 501509 658144 420664 523725 451268 359274 69319,6
18 162373 497525 644139 406592 515471 439552 352334 65334,4
19 165761 504941 651656 415049 521018 452241 359483 71726
20 165688 502723 629390 401269 524541 448593 364288 64809,9
21 165547 504316 651139 417339 526564 450713 360212 67468,4
22 164385 511966 644025 419096 525999 452739 351047 63882,3
23 165190 502062 656560 414764 530562 444455 354392 64598,8
24 165292 505815 656180 420028 525125 441434 353248 65691,7
25 164917 498595 650234 403546 519754 456383 359652 68052,5
26 163691 493165 650869 417903 518731 445320 356600 63857,6
27 164048 497888 639801 410850 527843 452269 357096 61691,5
28 164699 502332 634254 419505 520108 453180 356048 63917,6
29 166772 505443 662136 414727 532183 454648 359987 69711,1
30 167122 497176 651288 415215 534983 458151 359515 67383,4
x̄ 164611 501190,83 649484,70 415167,87 525381,83 451543,13 356885,47 67035,12
σ 1760,22 5578,03 7384,12 5589,61 5978,15 5455,17 4412,01 2936,07

Tabela B.1: Função objetivo da implementação com VNS.
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APÊNDICES

Tempo de processamento (segundos)
No BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 BR8
1 18 49 59 36 53 43 51 6
2 19 50 61 34 52 44 50 7
3 18 47 62 35 51 44 51 6
4 18 49 62 36 54 44 51 7
5 18 50 60 36 53 45 50 6
6 18 48 61 36 56 45 51 7
7 18 50 61 36 55 43 51 7
8 18 50 58 36 54 44 51 6
9 18 50 58 35 54 42 51 6

10 19 46 61 34 55 43 51 7
11 18 50 62 35 56 44 52 6
12 18 50 56 37 55 44 51 7
13 16 47 59 36 55 44 52 7
14 19 50 58 37 56 44 51 6
15 18 49 62 35 54 45 51 7
16 18 49 59 37 56 43 51 7
17 18 50 59 36 57 44 50 6
18 18 50 59 36 55 44 50 6
19 18 50 60 37 57 45 49 7
20 18 49 61 34 57 45 50 6
21 18 50 61 36 54 45 50 7
22 18 49 58 35 54 44 51 6
23 17 46 62 37 54 45 49 7
24 18 50 59 33 55 43 50 6
25 19 47 60 35 55 43 51 6
26 18 49 61 36 54 43 50 7
27 18 49 61 36 56 43 52 7
28 18 50 62 36 54 42 50 6
29 18 49 61 35 55 41 49 7
30 18 50 61 36 54 40 50 6
x̄ 18,03 49,07 60,13 35,63 54,67 43,60 50,57 6,50
σ 0,56 1,26 1,57 1,00 1,40 1,22 0,82 0,51

Tabela B.2: Tempo de processamento para implementação com VNS.
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Resultados experimentais da implementação do Algortimo Proposto.

Função Objetivo
No BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 BR8
1 149226 396363 523104 345149 360286 366867 293801 57503,1
2 153847 390032 507382 355857 368497 352334 303169 56914,8
3 147844 392883 526353 383460 372835 352853 294388 61684,4
4 154038 392908 551537 337702 368994 350033 319666 58913,9
5 165168 388097 520877 333235 366188 382159 312803 58914,8
6 151688 408047 514494 342201 377973 354009 315416 60260,6
7 150996 409881 527004 330986 373127 356719 300068 60260,6
8 150209 391371 539785 327090 363957 355857 300775 60614,3
9 144242 399538 505274 336031 380029 355879 298175 60545,5

10 149008 401508 512081 347642 367210 371845 307002 61104,9
11 150083 399387 538998 336149 370477 367675 299130 58198,3
12 147200 383913 529396 349391 365458 363059 330605 60267,7
13 155245 395230 551830 352690 365956 367941 305959 57754,5
14 148991 397366 527538 340116 376527 366460 321923 58368,3
15 150473 390653 568180 337766 368607 369434 316472 59703,1
16 157691 398928 526453 337846 362601 369693 297398 59545,1
17 154582 377680 517996 339541 362343 365652 303322 63245,3
18 148873 400752 527770 333298 370879 348266 309512 58937,4
19 143346 390612 534968 329467 374950 389328 315370 59467,2
20 150309 391645 525448 347050 365774 366732 318735 57503,1
21 155169 395680 524625 338772 359917 356906 301444 58913,9
22 146512 400564 522885 337655 377591 376940 300702 58804,4
23 144956 391681 529848 343665 371948 365253 299459 58741,3
24 147026 404376 537886 369191 363735 370013 299632 56337,4
25 143090 387547 510941 341279 371708 367558 298483 59703,2
26 144254 384236 534157 368827 368515 372979 320166 63096
27 146177 394526 503098 337562 361532 369020 312426 59068,2
28 154095 424055 517111 343300 386686 379189 295057 59278,8
29 147926 399341 528962 340599 372346 368872 310185 56909,2
30 148361 397580 517100 330838 367786 366666 294465 62547,5
x̄ 150020,84 395879,33 526769,37 343145,17 369481,07 365539,70 306523,60 59436,89
σ 4767,44 8798,58 14254,22 12503,41 6260,46 9651,89 9808,71 1738,77

Tabela B.3: Função Objetivo implementação com Algoritmo Proposto.
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APÊNDICES

Tempo de processamento (segundos)
No BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 BR8
1 14 42 50 30 36 37 41 6
2 15 40 52 30 35 36 42 5
3 15 41 50 30 37 38 43 7
4 14 39 49 30 37 36 42 6
5 14 41 51 29 36 37 44 6
6 15 41 48 31 37 36 43 7
7 14 39 46 28 33 35 44 7
8 15 40 48 29 37 37 43 7
9 15 40 49 30 37 38 43 7

10 16 40 49 30 38 37 44 6
11 14 40 46 30 37 38 43 7
12 15 40 49 30 34 37 44 6
13 15 39 50 31 35 37 43 7
14 16 39 52 30 38 37 39 7
15 15 40 50 30 37 35 43 7
16 15 41 51 30 37 35 43 7
17 15 42 51 30 37 35 43 6
18 16 41 48 30 38 37 43 6
19 15 41 50 30 35 35 43 6
20 15 41 50 31 37 37 43 6
21 16 40 50 29 38 38 42 7
22 15 40 51 31 35 37 43 5
23 15 39 48 30 38 36 43 5
24 15 40 48 30 37 38 43 7
25 14 40 50 30 38 35 43 6
26 16 41 51 31 36 37 43 7
27 15 40 49 30 36 38 43 7
28 15 41 50 30 36 35 43 6
29 15 39 50 30 36 37 42 5
30 16 41 49 30 34 37 44 6
x̄ 15 40,27 49,50 30,00 36,40 36,60 42,83 6,33
σ 0,64 0,87 1,48 0,64 1,33 1,07 0,99 0,71

Tabela B.4: Tempo de processamento para implementação com Algoritmo Proposto.
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Análise de Sobrevivência.

Algoritmo Proposto VNS
t(s) Frequência S(t) 1-s(t) t(s) Frequência S(t) 1-s(t)
46 2 0,93 0,07 56 1 0,97 0,03
48 5 0,77 0,23 58 4 0,83 0,17
49 6 0,57 0,43 59 6 0,63 0,37
50 10 0,23 0,77 60 3 0,53 0,47
51 5 0,07 0,93 61 10 0,20 0,80
52 2 0,00 1,00 - - - -

Tabela B.5: Dados de Análise de Sobrevivência para todas as implementações realizadas
para a instância BR3 - Tempo de Censura: 60,13 seg.

Algoritmo Proposto VNS
t(s) Frequência S(t) 1-s(t) t(s) Frequência S(t) 1-s(t)
28 1 0,97 0,03 33 1 0,97 0,03
29 3 0,87 0,13 34 3 0,87 0,13
30 21 0,17 0,83 35 7 0,63 0,37
31 5 0,00 1,00 36 14 0,87 0,13

Tabela B.6: Dados de Análise de Sobrevivência para todas as implementações realizadas
para a instância BR4 - Tempo de Censura: 35,63 seg.
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