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Abstract  
Big companies nowadays depend on various systems communicating between them to perform various 

tasks. To facilitate that communication many of the companies introduce another component in the fold 

which serves as a middle-man. It is aptly called Middleware or Integration System. 

Like any other system inside the company, the middleware needs to be maintained and updated as the 

other systems evolve and the requirements change. Most of the time, these changes have temporal 

constraints, resource constraints (human or computation wise) and dependencies between them, which 

makes it difficult for the responsible teams to plan their execution. 

The correct scheduling of these changes, named Integration Tasks, is part of a well-known class of 

problems named Resource-Constrained Project Scheduling Problems (RCPSP) and is the focus of this 

thesis. 

Based on Branch and Bound approach along with a set of heuristics and a graph model to map de 

schedule, an application was developed, that receives as input an Excel document with the task details 

and produces and HTML document with the schedule with minimum loss. 

 

Keywords: Middleware, Scheduling with constraints, RCPSP, Branch and Bound, Graph search 

algorithms 
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Resumo  
Actualmente o funcionamento de grandes empresas depende de vários sistemas que comunicam entre 

si para executar vários tipos de processamento, para facilitar essa comunicação é muitas vezes 

introduzido um sistema no meio, denominado de Sistema de Integração ou Middleware, que serve de 

intermediário. 

Como qualquer outro sistema dentro da empresa, também o sistema de integração deve ser mantido e 

actualizado à medida que vão surgindo novas funcionalidades e requisitos. Estas 

alterações/actualizações têm na sua grande maioria constrangimentos temporais, de alocação de 

recursos (humanos e computacionais) bem como dependências entre elas, o que dificulta o seu 

planeamento por parte das equipas por eles responsáveis. 

O correcto agendamento e execução destas alterações, denominadas de Tarefas de Integração, e que 

fazem parte de uma classe de problemas denominados de Resource-Constrained Project Scheduling 

Problems (RCPSP) foi o objecto de estudo desta dissertação.  

Tendo como base uma técnica de Branch and Bound em conjunto com algumas heurísticas e a 

modelação do problema em grafo foi desenvolvida uma aplicação que recebendo como entrada um 

documento Excel com o detalhe das tarefas a agendar produz um documento HTML com uma 

calendarização das mesmas com prejuízo mínimo. 

 

Palavras-chave: Sistema de Integração, Agendamento com restrições, RCPSP, Branch and Bound, 

Algoritmos de pesquisa em grafo 
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1 Introdução  
Actualmente o funcionamento de grandes empresas depende de vários sistemas que executam vários 

tipos de processamento. Para que todos os sistemas cooperam entre si é necessário que haja 

comunicação de dados entre os mesmos. Uma tarefa nem sempre simples devido à variedade de 

protocolos e formatos de comunicação possíveis. Para evitar a implementação de módulos de 

comunicação entre todos os sistemas que precisam de comunicar entre si, é muitas vezes introduzido 

um sistema no meio, denominado de Middleware, que serve de intermediário, facilitando a 

comunicação entre os sistemas. 

Um sistema de Middleware, de mediação ou de integração é portanto um componente de software, 

utilizado tipicamente no âmbito da computação distribuída, que facilita a troca de informação entre 

aplicações desenvolvidas sobre diferentes plataformas, tecnologias e protocolos de comunicação.  

Referido muitas vezes como o software “cola” entre as aplicações. 

Vantagens: 

 Facilita comunicação entre aplicações incompatíveis. 

 Reduz esforço de programação de operações de entrada e saída nas várias aplicações, 

fornecendo um modelo de programação padrão, mascarando a heterogeneidade entre as 

várias aplicações. 

 Consequentemente, os programadores podem-se focar mais no propósito específico da sua 

aplicação e quando existem alterações num dos sistemas reduz o impacto nos restantes. 

 Possibilidade de centralização no middleware de conversões de dados / formatos entre 

sistemas e de serviços core como concorrência, transações, troca de mensagens, tratamento 

de erros, segurança. 

 Existência de frameworks e modelos arquiteturais que facilitam reutilização e alteração de 

funcionalidades da plataforma de integração (ou seja, redução de esforço de desenvolvimento) 

 

Desvantagens: 

 Custos de desenvolvimento potencialmente mais elevados (mas com possibilidade de poupar 

dinheiro a longo prazo) 

 Introdução de componente adicional pode ameaçar o desempenho de um (vários) sistema(s) 
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1.1 Motivação 

Como qualquer outro sistema dentro da empresa, também o sistema de integração deve ser mantido 

e actualizado à medida que vão surgindo novas funcionalidades e requisitos. Mais ainda do que 

qualquer outra aplicação, sendo que é o sistema que se encontra no meio e qualquer alteração numa 

das aplicações com a qual comunica poderá ter impacto no seu funcionamento. 

Estas alterações/actualizações têm na sua grande maioria janelas temporais dentro das quais devem 

ser executadas de modo a manter a correcto funcionamento dos processos ou funcionalidades das 

quais fazem parte, ou seja, existem prazos temporais que devem ser cumpridos para evitar a existência 

de prejuízo para a empresa. 

Juntando a isto o facto de as equipas com a responsabilidade de implementar estes desenvolvimentos 

serem constituídas por um número finito de elementos e com acesso a um número finito de recursos. 

O agendamento destas alterações, denominadas de Tarefas de Integração daqui em diante, deverá 

então ser cuidadosamente analisada e planeada e será o objecto de estudo desta dissertação. 

 

1.2 Descrição do problema 

Entenda-se então por Tarefa de Integração um conjunto de actividades que devem ser executadas 

de modo a completar um determinado objectivo. 

Uma tarefa tem uma data de início, uma data limite e um prejuízo por cada dia adicional, após a data 

limite, que não esteja completa. 

Uma tarefa de integração poderá ainda ser subdividida em várias fases, por exemplo: 

 Desenvolvimento 

 Documentação 

 Testes 

 Instalação 

 Suporte 

A execução de uma tarefa de integração está então dependente da execução de todas as fases que a 

compreendem. 

Cada Fase tem uma data de início, uma duração, um conjunto de recursos que necessita e 

dependência (ou não) de outra(s) fase(s). 

Por Recursos necessários entendam-se tanto os recursos humanos (Programadores, Testadores, etc) 

como recursos computacionais (Disco/CPU/RAM). 

Descreve-se no anexo A um exemplo demonstrativo de um conjunto de tarefas de integração e do 

problema de optimização que se pretende solucionar. 
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1.3 Objectivos  

O objetivo será então desenvolver uma aplicação que permita ordenar a execução das várias fases 

que constituem as tarefas de integração, respeitando as precedências das mesmas, os recursos 

disponíveis na equipa para alocação e os dias limite estabelecidos para realização das tarefas 

sempre que possível, e quando não o é, obter uma configuração de agendamentos de tarefas que 

reduza os prejuízos para o mínimo valor possível. 

Este tipo de problemas onde, existe um objectivo que se quer minimizar sujeito a um conjunto de 

restrições, estão enquadrados numa classe de problemas já bastante estudados e denominados de 

RCPSP (Resource-Constrained Project Scheduling Problems) estudados no ramo de Otimização 

Combinatória da ciência da computação e matemática, e são descritos na secção 2. 

 

 

1.4 Estrutura do Documento  

O resto deste documento está organizado no seguinte modo:  

No capítulo 2 é dada uma visão geral do estado da arte no que diz respeito a metodologias e algoritmos 

utilizados actualmente para resolver problemas de optimização de agendamentos com restrições. Este 

estudo é depois usado para a escolha da solução a implementar. 

No capítulo 3 é apresentada a proposta de solução para o problema. É descrito o funcionamento da 

aplicação desenvolvida, o conceito de Estado de Agendamentos e os algoritmos e heurísticas 

implementadas. 

No capítulo 4 são apresentados detalhes acerca da implementação. O método utilizado para 

carregamento de dados de entrada, as principais estruturas de dados utilizadas, detalhes sobre os 

algoritmos implementados, apresentação dos resultados, módulo de logging incluído na aplicação, e 

ainda instruções de configuração da aplicação desenvolvida.  

No capítulo 5 é apresentado o racional de avaliação da aplicação e os testes executados. 

No capítulo 6, são retiradas conclusões acerca do trabalho efectuado e sugeridas melhorias para 

futuros desenvolvimentos. 
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2 Estado da Arte 

 No capítulo anterior foi feita a introdução ao tema abordado nesta dissertação, apresentado o 

problema que se pretende resolver e quais os objectivos que se pretende alcançar. 

Tratando-se o foco desta tese o desenvolvimento de uma aplicação para resolver um problema 

específico de optimização de agendamento de tarefas de integração, este capítulo é dedicado ao 

estudo dos algoritmos e técnicas utilizadas actualmente na resolução deste tipo problemas. 

A secção 2.1 descreve o conceito de RCPSP, as secções seguintes apresentam técnicas utilizadas 

para encontrar soluções exactas ou aproximadas para problemas deste tipo, e a secção 2.9 explica 

qual o tipo de solução utilizada neste projecto. 

 

2.1 RCPSP 

A área dos RCPSP, ou Resource-Constrained Project Scheduling Problems, consiste no agendamento 

de actividades de um projecto limitadas por vários constrangimentos. Na sua formulação clássica são 

consideradas as seguintes restrições: 

 O processamento de actividades requer um conjunto predefinido de recursos, renováveis, que 

estão disponíveis em quantidades limitadas; 

 Existem relações de precedência entre as várias actividades que forçam a que algumas só 

possam começar após outras terem sido finalizadas. 

Um objectivo típico é a minimização da duração do projecto, ou seja, do tempo necessário para 

executar as várias actividades.  

A maioria dos problemas deste tipo são NP-Completo e/ou NP-Difícil, o que significa que não existem 

algoritmos conhecidos para encontrar uma solução óptima em tempo polinomial e que são necessários 

algoritmos com base em heurísticas para resolver problemas com números de actividades mais 

elevados. 

Nas secções seguintes são apresentados um conjunto de técnicas utilizadas para resolver este tipo de 

problemas. 

 

2.2 Programação Linear 

Programação linear é um método utilizado para resolver problemas de optimização quando existe um 

objectivo para maximizar ou minimizar a partir de um conjunto limitado de recursos sujeitos a vários 

tipos de restrições. 



16 
 

Para resolver os problemas é necessário conseguir especificar o nosso objectivo através de uma 

equação linear e os constrangimentos nos recursos através de um conjunto de igualdades ou 

desigualdades sobre as variáveis da equação que representa o objectivo a optimizar. 

Por exemplo, formulação de problema de programação linear onde se pretende encontrar os valores 

de x e y que maximizam a soma de x + y sujeito às restrições 

 𝑥 + 3𝑦 ≤ 5 

4𝑥 + 𝑦 ≤ 10 

−𝑥 + 𝑦 ≤ 1 

𝑐𝑜𝑚 𝑥 𝑒 𝑦 > 0 

A solução em casos simples consiste em analisar a fronteira da área fechada no gráfico, obtido através 

das desigualdades (constrangimentos), em busca dos pontos de intersecção que maximizam (ou 

minimizam) o valor. 

É um método utilizado para resolver vários problemas no mundo real, tais como, minimizar custos de 

produção numa fábrica, agendar um conjunto de actividades minimizando custos, maximizar lucro 

numa empresa. 

 

Não sendo facilmente exequível a resolução através do gráfico nos casos com mais variáveis, o 

algoritmo mais popular na que resolve problemas de programação linear é o Simplex. 

O algoritmo Simplex é um procedimento iterativo que encontra a solução óptima ou detecta a 

inviabilidade do problema após um número finito de passos. O número de passos poderá ser 

exponencial mas na prática o algoritmo é bastante eficiente. 

 

2.3 Programação Dinâmica 

Programação dinâmica é outro processo aplicado em resolução de problemas de optimização, em 

particular do tipo RCPSP. É um processo recursivo, o que significa que calcula a solução de um 

problema através da solução de um dos seus sub-problemas. É necessário portanto que o problema 

que se está a tentar resolver possa ser decomposto em sub-problemas e que a sua solução possa ser 

calculada a partir dos mesmos. 

Uma das propriedades que torna os algoritmos de programação dinâmica interessantes é o facto da 

solução de um sub-problema só ser calculada uma vez. Após o cálculo a solução é guardada numa 

tabela ou estrutura semelhante e sempre que voltar a surgir basta consultar a tabela para saber a 

solução, evitando assim o recalculo dos mesmos sub-problemas várias vezes. 
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A resolução via programação dinâmica pode ser aplicada quando o problema de optimização possui 

as características: 

Sub-estrutura óptima, ou seja, se a solução óptima para um problema contem dentro si soluções 

óptimas para os seus sub-problemas. 

Sub-problemas sobrepostos, ou seja, o número de sub-problemas diferentes é pequeno o que faz com 

que durante a recursão as tabelas com os resultados sejam constantemente utilizadas. 

 

O desenvolvimento de um algoritmo de programação dinâmica pode então ser dividido nos seguintes 

passo: 

1. Caracterização da estrutura de uma solução óptima 

2. Definição recursiva de uma solução óptima através da solução dos seus sub-problemas 

3. Cálculo do valor de uma solução óptima (normalmente, do fim para o início) 

4. Construção da solução óptima através dos cálculos efectuados 

 

2.4 Branch and Bound 

O método de Branch and bound é dos mais utilizados na resolução de problemas de agendamentos. 

Consiste na enumeração de todas as sequências de agendamento possíveis que estão dentro de um 

determinado limite definido, sendo este limite definido de acordo com o objectivo que se pretende 

atingir. O resultado desta enumeração é visto como uma árvore e, que cada ramo corresponde a uma 

sequência de execução das várias actividades conforme ilustrado na figura 1.  

Cada nó da árvore representa um agendamento parcial de actividades. Na raiz temos representado o 

agendamento da actividade 1, no segundo nível temos representado o agendamento da actividade 1 

seguida da actividade 2 e da actividade 1 seguida da actividade 4, e por aí em diante, até aos últimos 

nós da árvore onde estão representadas sequências de agendamento completas.   

O agendamento óptimo é encontrado percorrendo a árvore até encontrar o melhor caminho entre a 

raiz e nó alvo. 
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Figura 1: Árvore de agendamentos 

 

A árvore cresce rapidamente com o número de actividades adicionadas, dependendo do número de 

relações de precedência existentes, cada nova actividade poderá adicionar muitos ramos à árvore. 

Pequenos conjuntos de actividades podem dar então origem a um enorme conjunto de sequências 

possíveis, para tentar evitar esta explosão de nós da árvore este método é utilizado em conjunto com 

heurísticas e técnicas que permitam diminuir ao máximo o número de ramos gerados. 

 

2.5 Algoritmos de Grafos 

Um grafo é uma estrutura definida como uma coleção de pontos (vértices) que estão ligados entre si 

através de linhas (arestas). Não havendo restrições em relação ao número de ligações que os vértices 

possam ter. Alguns grafos são direccionados, indicando que a relação estabelecida pela linha segue 

uma direcção específica, outros têm ligações pesadas, valores que indicando o custo (ou ausência do 

mesmo) de uma transição entre dois vértices por exemplo. Podem guardar ainda o mais variado tipo 

de informação, tanto nos vértices como nas arestas. 

 

Devido à sua estrutura e à existência de vários algoritmos de pesquisa e descoberta de informação 

sobre a mesma, é uma estrutura muito popular e utilizada para modelar de relações entre entidades 

mais variadas áreas, desde mapas, a redes físicas, a fluxos de processos, a redes sociais e ainda 

problemas de agendamento como os RCPSP. 

Uma das propriedades interessantes nos algoritmos de pesquisa sobre grafos é capacidade de alguns 

de determinar o caminho mais curto entre dois vértices, como o BFS (pesquisa em largura) e 

DFS.(pesquisa em profundidade) para grafos não pesados e o Dijkstra em grafos pesados. 
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Figura 2: Caminho mais curto num grafo 

 

 

2.6 Arrefecimento Simulado 

Soluções de Arrefecimento Simulado, ou Simulated Annealing, são também bastante aplicadas na 

resolução de problemas de otimização combinatória como os RCSPS. 

A inspiração desta técnica surge de um processo de metalurgia com o mesmo nome que consiste no 

fortalecimento de um material através do seu aquecimento até uma determinada temperatura, e 

atingida essa temperatura no seu arrefecimento gradual até voltar à temperatura normal. 

 

O algoritmo consiste em tentar encontrar uma solução melhor que a actual dentro da vizinhança da 

actual, sendo que duas soluções são vizinhas se uma pode ser obtida através da aplicação de uma 

modificação bem definida na outra. 

O algoritmo inicializa a pesquisa a partir de uma solução aleatória, e a cada iteração é feita uma 

pesquisa dentro da vizinhança da solução actual e são avaliadas as várias soluções vizinhas. Com 

base num critério de aceitação-rejeição uma solução vizinha é escolhida ou não como a próxima a ser 

considerada pelo algoritmo. 

O conceito de arrefecimento gradual é implementado no algoritmo através de uma variável 

(representativa da temperatura) que indica a probabilidade de soluções menos boas serem escolhidas 

na escolha dos vizinhos. Quanto maior for o valor da variável, maior a probabilidade de se escolher 

uma solução menos boa. À medida que o algoritmo progride o valor da variável é decrementado 

começando o algoritmo a convergir para uma solução óptima. Tipicamente o algoritmo termina quando 

é atingida uma solução que está dentro dos critérios de aceitação do objectivo que se pretende cumprir 

ou quando é atingido um limite de recursos computacionais definidos para a execução do algoritmo. 

A aceitação de soluções menos boas é uma propriedade fundamental deste algoritmo pois permite 

uma pesquisa mais abrangente pela solução óptima. 
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Esta técnica de enquadra-se nas técnicas de pesquisa local, onde o objectivo é encontrar uma solução 

razoavelmente boa com menor esforço computacional. Não garante uma solução óptima. 

 

2.7 Pesquisa Tabu 

Á semelhança da técnica de arrefecimento simulado, a Pesquisa Tabu é também um processo de 

pesquisa de solução local, no entanto, a selecção de vizinhança é decidida deterministicamente e não 

recorrendo a utilização de probabilidades. 

São permitidas para passagens para soluções menos boas se não estiver disponível nenhuma melhor 

que a actual e é ainda mantido um registo de escolhas "Tabu" (proibidas) para evitar que o algoritmo 

volte a visitar soluções já visitadas, pelo menos durante um certo intervalo de tempo (numero de 

iterações do algoritmo). 

O algoritmo vai visitando as várias soluções até que o critério de paragem especificado pelo utilizador 

seja cumprido, altura em que é devolvida a melhor solução encontrada durante a pesquisa. 

 

2.8 Algoritmos Genéticos 

Os Algoritmos Genéticos são também técnicas muito populares para enfrentar problemas de 

optimização complexos, em particular do tipo RCPSP, em que são utilizadas na pesquisa de 

soluções aproximadas. 

Os algoritmos genéticos são métodos de pesquisa que pretendem simular fenómenos existentes na 

natureza como a evolução biológica. Sendo a premissa base que os mais aptos sobrevivem e os 

menos aptos morrem. 

 

De um modo geral são definidos como procedimentos iterativos em que se mantem uma população 

de potenciais soluções para o problema que se pretende resolver, a cada iteração as soluções 

existentes na população são avaliadas e com base nessas avaliações uma nova população de 

potenciais soluções é formada através da aplicação de um conjunto de operadores genéticos à 

população actual, como a reprodução, mutação e recombinação. 

 

A determinação do tamanho das populações é crucial nos AGs. A utilização de populações pequenas 

aumenta o risco de se convergir prematuramente para uma solução óptima local enquanto 

populações grandes aumentam a probabilidade de se convergir para uma solução óptima global mas 

aumentam também o tempo até chegar a essa solução. 
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Outro elemento imprescindível na utilização de AGs é a determinação da função de fitness, que é o 

que permite ao algoritmo avaliar o nível de aptidão dos vários elementos da população e decidir se 

devem sobreviver e produzir descendência ou morrer. 

Existem vários tipos de algoritmos para escolher os elementos da população que sobrevivem, 

normalmente incluem a atribuição de uma probabilidade de sobrevivência a cada elemento com base 

na sua avaliação. É importante que sobrevivam os mais bem adaptados mas também que se 

mantenha alguma diversidade dos menos adaptados. Se só os mais bem adaptados sobreviverem o 

algoritmo rapidamente converge para uma solução óptima local. 

Aos elementos escolhidos para sobreviver são então aplicados operadores genéticos. Sendo os mais 

comuns a recombinação e mutação. 

A recombinação é um processo, análogo ao da reprodução sexuada biológica, em que dois 

elementos da população dão origem a um ou mais elementos com um conjunto de propriedades 

herdados dos pais. 

A mutação é também análoga à mutação biológica e consiste na alteração aleatória de uma ou mais 

propriedades dos elementos com o objectivo de manter a diversidade na população e ajudar a 

afastar a pesquisa para além das soluções locais. 

O algoritmo evoluirá as populações até que o critério de paragem especificado seja atingido. Este 

poderá ser um número máximo de iterações, um valor de avaliação de uma das soluções da 

população, entre outros. 

 

2.9 Conclusões  

Existem ainda muitas outras técnicas para além das mencionadas, incluindo muitas vezes soluções 

hibridas utilizando partes de vários métodos diferentes. 

Relembrando o problema descrito na secção 1.2 e 1.3, o objectivo deste projecto é o desenvolvimento 

de uma aplicação que, dado um conjunto de tarefas de integração, devolva um agendamento das 

mesmas minimizando os prejuízos e cumprindo as várias restrições a que estão sujeitas. 

De modo a conseguir resolver o problema é necessário uma modelação do mesmo em que se consiga 

representar as várias condições necessárias e os vários constrangimentos existentes para o 

agendamento de uma tarefa. 

Em particular 

 Existência de dia limite para completar uma tarefa e de um prejuízo por cada dia extra em que 

a tarefa não é completada; 

 Uma tarefa é constituída por várias fases; 

 Cada fase tem uma duração; 
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 Possibilidade de existência de sequencialidade na execução das fases (dependência entre 

fases); 

 Necessidade de alocação de recursos para a execução da fase; 

 

Devido à natureza variável dos constrangimentos não foi possível formular o problema através de 

desigualdades lineares, de modo a resolver o problema através de programação linear. 

Não foi também possível modelar o problema de modo a chegar a uma subestrutura óptima não tendo 

sido possível chegar a uma solução via programação dinâmica. 

 

Escolheu-se uma aproximação recorrendo à técnica de Branch and Bound em conjunto com várias 

heurísticas, representando o problema através de um grafo, onde: 

 Cada vértice do grafo terá informação acerca de uma determinada sequência de 

agendamentos das fases; 

 Cada aresta terá um peso que corresponde ao prejuízo existente no agendamento descrito no 

vértice destino, relativamente ao existente no vértice origem; 

 Uma solução de agendamento com prejuízo mínimo será obtida seguindo a sequência de 

arestas com prejuízo mínimo até um vértice onde todas a fases se encontram agendadas. 

Será portanto através do caminho mais curto até esse vértice (secção 3.10). 
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3 Proposta de Solução  

No capítulo anterior descreveram-se metodologias e algoritmos utilizados frequentemente na 

resolução de problemas de optimização do tipo RCPSP e qual a opção escolhida para atingir os 

objectivos propostos. 

Neste capítulo descrevemos as principais características da solução escolhida para resolver o 

problema de optimização de agendamentos de tarefas de integração. 

A secção 3.1 introduz o conceito de estado de agendamentos, na secção 3.2 descreve-se a construção 

e as propriedades do grafo utilizado no agendamento das tarefas, nas secções seguintes descrevem-

se várias heurísticas pensadas para melhorar o desempenho do grafo até à secção 3.11 onde se 

descreve o algoritmo utilizado para cálculo de caminho mais curto. 

 

3.1 Estado de Agendamento 

Um vértice do grafo é definido como sendo um estado de agendamentos de fases, ou seja, representa 

um conjunto de fases agendadas e os recursos alocados para a execução dessas fases. 

Define-se então pelas tarefas existentes para agendar e pelos recursos disponíveis. 

𝐸 = [ 𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝑁 − 𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅𝑀 ] 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑁 = 𝑛º 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎𝑠 𝑒 𝑀 = 𝑛º 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 

 

Sendo que cada tarefa 𝑇𝑖 é constituída por um conjunto de fases 

𝑇𝑖 = { 𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑛 }   𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛 = 𝑛º 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 𝑇𝑖 

 

Cada 𝑓𝑗 representa o dia de fim da agendamento da fase na posição i 

𝑓𝑗 = {
−1, 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑛ã𝑜 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎

𝑑, 𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒, 𝑑 > 0 
 

Uma tarefa T diz-se agendada quando todas as suas fases estão agendadas (quando todos os dias 

de fim de agendamento são maiores que 0 portanto). 

Entenda-se ainda, por 𝑓𝑖𝑗, o dia de agendamento da fase na posição j, pertencente à tarefa na posição 

i. 

 

Para cada tipo de recurso 𝑅𝑖 

𝑅𝑖 = { 𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑚  }   𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑚 = 𝑛º 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑅𝑖 

Em que cada 𝑟𝑗 representa o dia de fim de ocupação do recurso na posição j 
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𝑟𝑗 = {
−1, 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑛ã𝑜 𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑑, 𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑚 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜, 𝑑 > 0 
 

Entenda-se por 𝑟𝑖𝑗 o dia de fim de ocupação na posição j pertencente ao tipo de recurso na posição i. 

 

3.1.1 Exemplo de representação de um estado de agendamento 

 [[6, 3, −1, −1], [−1, −1], [−1, −1, −1, −1]]  − [[6, 6, 3, −1, −1], [−1, −1], [−1, −1]] 

 

Neste exemplo temos a informação de que a fase 𝑓11 está agendada para terminar dia 6, a fase 𝑓12 

está agendada para terminar dia 3, e as restantes fases ainda não foram agendadas. 

Temos ainda informação de que os recursos 𝑟11 e 𝑟12 estão alocados até ao dia 6 e o recurso 𝑟13 até 

dia 3. Sendo que os restantes não estão alocados. 

 

De modo a melhorar a legibilidade do estado, a informação de tarefas e recursos é apresentada com 

o caracter hífen, “-“, como separador. 

 

3.1.2 Estado de agendamento inicial 

O estado de agendamento inicial é o estado onde ainda nenhuma fase foi agendada, e 

consequentemente, nenhum recurso alocado. Ou seja, E é estado inicial se: 

∀𝑓∈𝐸[𝑇] 𝑓 = −1 𝑒 ∀𝑟∈𝐸[𝑅] 𝑟 = −1 

 

3.1.3 Estado de agendamento completo 

Por estado de agendamento completo, entenda-se um estado onde todas as fases estão agendadas. 

Ou seja, o estado E está completo se: 

∀𝑓∈𝐸[𝑇] 𝑓 > 0 

 

3.1.4 Relação de equivalência de estados de agendamento 

Dois estados são considerados equivalentes se os dias de fim de agendamento são iguais em ambos 

os estados. Ou seja, os estados E e E’ são equivalentes se: 

∀𝑓∈𝐸[𝑇] 𝑒 ∀𝑓′∈𝐸′[𝑇] 𝑓 = 𝑓′ 
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Note-se que os recursos alocados não são considerados para determinar a equivalência de estados. 

Portanto, o estado: 

[[6, −1, −1, −1], [2, 3], [−1, −1, −1, −1]]  −  [[6, 6, 2, −1, −1], [2, 3], [−1, −1]] 

É equivalente a: 

[[6, −1, −1, −1], [2, 3], [−1, −1, −1, −1]]  −  [[2, 6,6, −1, −1], [2, 3], [−1, −1]] 

Significa que não é dada relevância a qual o recurso específico que foi usado no agendamento. Por 

exemplo, tanto faz que seja o programador 1 ou o programador 3 a executar a fase 𝑓21.  

Não devem existir estados equivalentes dentro do grafo. 

 

3.1.5 Relação de inclusão de estados de agendamento 

Um estado de agendamento diz incluído noutro estado de agendamento se os dias de fim de 

agendamento desse estado, diferentes de -1, forem iguais aos dias de agendamento existentes no 

outro. Ou seja, o estado E está contido no estado E’ se: 

∀𝑓∈𝐸[𝑇] 𝑒 ∀𝑓′∈𝐸′[𝑇] 𝑓 = 𝑓′ 𝑠𝑒 𝑓 ≠ −1 

 

Por exemplo, o agendamento representado no estado seguinte: 

[[6, 3, −1, −1], [−1, −1], [−1, −1, −1, −1]]  −  [[6, 6, 3, −1, −1], [−1, −1], [−1, −1]] 

Está contido no estado: 

[[6, 3, 11, 12], [1, 2], [10, −1, −1, −1]]  −  [[11, 10, 10, 6, −1], [11, −1], [12, 2]] 

Mas o inverso não se verifica. 

 

3.1.6 Transição entre estados de agendamento 

Como referido acima, a cada aresta do grafo corresponde uma transição entre estados de 

agendamento. As fases de dois estados ligados através de uma transição só devem diferir no valor de 

um dia de agendamento. 

 

Por exemplo, sabendo que a tarefa 𝑇1 tem como dia limite 11 e como prejuízo por dia 200. 

A aresta (transição) entre o estado 

[[−1, −1, −1, −1], [−1, −1], [−1, −1, −1, −1]]  −  [[−1, −1, −1, −1, −1], [−1, −1], [−1, −1]] 

E o estado 
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[[6, −1, −1, −1], [−1, −1], [−1, −1, −1, −1]]  −  [[6, 6, −1, −1, −1], [−1, −1], [−1, −1]] 

Indica que é possível agendar a fase  𝑓11 para terminar dia 6 a partir do estado inicial, e terá 0 como 

valor do peso (prejuízo) pois o dia alocado para fim de execução é inferior ao dia limite, 11. 

 

Por outro lado, a aresta entre 

[[6, 3, 11, −1], [1, 2], [10, −1, −1, −1]]  −  [[11, 10, 10, 6, −1], [11, −1], [1, 2]] 

e 

[[6, 3, 11, 12], [1, 2], [10, −1, −1, −1]]  −  [[11, 10, 10, 6, −1], [11, −1], [12, 2]] 

Terá 200 como valor do peso, pois o dia 12 alocado para o final da fase 𝑓14 excede o dia limite da 

tarefa a que pertence, em 1. 

 

3.2 Algoritmo: Agendamento Prejuízo Mínimo 

Tendo como vértice o Estado e como aresta a Transição definidos na secção anterior, a obtenção de 

um agendamento com prejuízo mínimo passa então pela construção de um grafo representativo de 

um conjunto de agendamentos possíveis para as tarefas dadas (cumprindo os constrangimentos 

impostos) e após obtido esse grafo o agendamento de prejuízo mínimo é obtido percorrendo o caminho 

de menor prejuízo até um estado de agendamentos completo. A versão base do algoritmo segue a 

seguinte sequência de passos: 

 Construção do Estado Inicial (secção 3.1.2), e marcação desse estado para processamento; 

 Processa Estado (enquanto houver marcados para processamento): 

o Obtém fases que podem ser agendadas nesse estado, ou seja, fases que ainda não 

foram agendadas e cujas dependências já o foram; 

o Para cada uma das fases que pode ser agendada gera um novo estado onde é 

acrescentada a informação de agendamento dessa fase; 

o Se não existirem estados equivalentes no grafo (secção 3.1.4), adiciona novos 

estados ao grafo; 

o Adiciona transições entre o estado processado e os estados obtidos através do seu 

processamento; 

o Se algum dos novos estados for um estado de agendamentos completo (secção 3.1.3) 

marca-se como tal, caso contrário marca-se esse estado para processamento; 

 Quando já não existirem estados marcados para processamento, o algoritmo de construção 

termina e é adicionado ainda um Estado Final auxiliar ao grafo e transições de todos os 

estados de agendamentos completos para esse estado (com prejuízo 0). Este passo é 

necessário devido ao algoritmo de pesquisa de caminho mais curto escolhido (secção 3.11); 

 Cálculo de caminho mais curto entre Estado Inicial e Estado Final; 
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  E finalmente é construído o agendamento óptimo, de prejuízo mínimo, percorrendo o caminho 

mais curto e analisando os vários estados de agendamento.  

3.2.1 Exemplo de funcionamento 

Como exemplo de funcionamento do algoritmo, apresentam-se abaixo um conjunto de tarefas de 

integração que se pretendem agendar. 

 

Tarefa Dia Limite Prejuízo por dia 

Tarefa 1 5 100 

Tarefa 2 15 500 

Tabela 3-1: Exemplo de representação de Tarefas 

 

Recurso Quantidade 

Programador 2 

Maquina 2 

Tabela 3-2: Exemplo de representação de Recursos 

 

Tarefa Fase Duração Dependência Programador Maquina 

Tarefa 1 Fase 11 5 - 2 1 

Tarefa 2 Fase 21 3 - 2 2 

Tarefa 2 Fase 22 3 Fase 21 1 1 

Tabela 3-3: Exemplo de representação de Fases 

 

Aplicando o algoritmo de construção a este exemplo (Anexo A) obtemos o seguinte grafo e respectivo 

mapa de Gantt com o agendamento de prejuízo mínimo. 
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Figura 3: Grafo de agendamentos 

 

 

 

Figura 4: Mapa Gantt de agendamentos 

 

Olhando para o grafo construído, podemos reparar que foram gerados vários estados representativos 

de agendamentos com prejuízos que não são mínimos. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Programador_1

Programador_2

Maquina_1

Maquina_2 Fase 21

Tarefa 1

Tarefa 2

Dias

R
ec

u
rs

o
s Fase 11 Fase 21 Fase 22

Fase 11 Fase 21

Fase 11 Fase 21 Fase 22
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Figura 5: Estados de agendamento não pertencentes ao agendamento de prejuízo mínimo 

 

Isto deve-se ao facto de se estar a construir um grafo com muitas combinações possíveis de 

agendamentos. 

O algoritmo comportar-se-á bem em casos simples, com um número de fases reduzido e com 

existência de dependências entre elas, mas o mesmo não acontecerá em casos de agendamentos 

com muitas fases e poucas dependências. 

No pior caso, ou seja, no caso em que temos um conjunto de tarefas sem restrições na ordem de 

agendamento das fases (sem dependências) e em que qualquer agendamento efectuado dá origem a 

um estado diferente teremos então um grafo do tipo: 
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Figura 6: Grafo de agendamentos no pior caso 

 

O número de estados de um grafo deste tipo será igual a 

 𝑁 + 𝑁(𝑁 − 1) + 𝑁(𝑁 − 1)(𝑁 − 2) + ⋯ + 𝑁! + 2, 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑁 = 𝑛º 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 

Que será também igual ao número de transições. 

E o número de estados completos no pior caso será 𝑁!, 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑁 = 𝑛º 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 

 

De modo a diminuir o número de estados e transições existentes no grafo, foram introduzidas várias 

heurísticas na construção do mesmo, descritas na secção seguinte. 

 

3.3 Limite prejuízo por agendamento 

De modo a diminuir o número de estados gerados pertencentes a agendamentos que não pertencem 

ao caminho de prejuízo mínimo foi introduzido na construção do grafo o conceito de limite de prejuízo 

permitido no agendamento de uma fase, ou seja, foi introduzida uma restrição no valor permitido no 

peso de uma transição. 

Inicialmente o prejuízo permitido é 0. Se não for possível chegar a um estado em que todas as fases 

estão agendadas com prejuízo 0 então incrementamos o prejuízo permitido por um valor mínimo e 

calculamos novamente as sequências de agendamentos possíveis. 

 

Introduzindo limites na construção do grafo do exemplo descrito na secção 3.2.1 deixa de ser permitida 

então a sequência de agendamentos em que F11 é agendada imediatamente após F21 (que 
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representa um prejuízo de 300) e também a sequência em que F11 é agendada após F22 e F21 (que 

representa um prejuízo de 600). Obtemos então o seguinte grafo: 

 

Figura 7: Grafo de agendamentos utilizando limites de prejuízo 

 

O limite de prejuízo permitido por transição é incrementado com o valor mínimo de prejuízo que é 

necessário assumir para agendar uma fase que não foi possível agendar com o limite de prejuízo 

actual. 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑗𝑢𝑖𝑧𝑜 = 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑗𝑢𝑖𝑧𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 + 𝑝𝑟𝑒𝑗𝑢𝑖𝑧𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑛ã𝑜 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 

Por exemplo, se o limite de prejuízo actual for 0 e não seja possível chegar a um agendamento 

completo e existam três tentativas de agendamento que excedam o limite permitido, uma por 10, outra 

por 20 e outra por 30 então o novo limite permitido será 10 (= 0 + 10). 

 

3.4 Descarte de estados com agendamentos inválidos 

Olhando para o exemplo descrito na secção anterior, e percebendo a natureza da construção do grafo, 

descrita na secção 3.3, conseguimos verificar que se não é possível agendar, dentro do limite 

estipulado, a Fase 11 imediatamente após a Fase 21, nunca o será possível fazer através de uma 

sequência de agendamentos onde a Fase 21 foi agendada primeiro. 

Deste modo podemos melhorar o desempenho na construção do grafo e reduzir ainda mais o número 

de estados do grafo final introduzindo uma heurística que, em conjunto com a utilização de limites, 

permite o descarte de estados em que existe pelo menos uma transição que excede o limite de prejuízo 

mínimo permitido. 

Aplicando a heurística ao exemplo em questão, obteríamos então o seguinte grafo final. 



33 
 

 

Figura 8 Grafo de agendamentos utilizando descarte de estados inválidos 

 

3.5 Ajuste de limite inicial 

A introdução de limites, apesar de reduzir o número de estados gerados durante a construção do grafo 

para casos em que o agendamento óptimo é de prejuízo mínimo 0 ou de valor reduzido (necessite de 

poucos recálculos do limite mínimo de prejuízo por transição). Introduziu um processamento acrescido 

no cálculo de agendamentos em que o prejuízo mínimo será elevado (necessite de muitos recálculos 

do limite mínimo). 

Para reduzir o número de grafos construídos quando existe uma configuração de dados de entrada 

que exceda o prejuízo foram definidas heurísticas adicionais. 

A primeira é descrita nesta secção e consiste no ajuste do valor inicial do limite de prejuízo mínimo por 

transição. Aplica-se a casos em que se consegue identificar nos dados de entrada que uma dada tarefa 

nunca será possível terminar dentro do dia dado como limite para o seu agendamento. 

 

Por exemplo, se no caso descrito na secção 3.2.1 o dia limite da Tarefa 1 for 2: 

Tarefa Dia Limite Prejuízo por dia 

Tarefa 1 2 100 

Tarefa 2 15 500 

Tabela 3-4: Exemplo de Tarefa com ajuste de limite inicial 

Verifica-se que, independentemente do número de recursos disponíveis, será impossível agendar a 

tarefa para terminar antes de dia 5, pois a soma da duração das suas fases é 5. Portanto, o prejuízo 

mínimo para este caso será de pelo menos: (5 − 2) ∗ 100 =  300. 

A utilização da heurística evita que o grafo seja construído 4 vezes até obtermos um grafo final com 

um estado de agendamentos completo. 
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3.6 Quebra: Limite Excedido 

Mesmo com a heurística descrita acima, continua a existir um processamento acrescido considerável 

nos casos em existe necessidade de muitos recálculos do limite mínimo e que não é possível identificar 

existência de prejuízo a partir dos dados de entrada. 

Para lidar com estes casos são introduzidos duas novas heurísticas, que devem ser utilizadas em 

conjunto. 

A descrita nesta secção pretende evitar a construção completa de grafos quando nesses grafos não é 

possível encontrar nenhum estado de agendamentos completo dentro do limite mínimo estabelecido. 

Para tal estabelece-se um valor máximo para as quebras de limite permitido, ou seja, um número 

máximo de vezes em que se pode tentar agendar uma fase e esse agendamento excede o prejuízo 

mínimo pretendido, atingido esse limite é parada a construção do grafo, é recalculado o limite mínimo 

e tenta-se construir o grafo novamente. 

 

Figura 9: Transição que excede prejuízo permitido 

Por exemplo, se o prejuízo permitido é zero e tentamos fazer um agendamento com prejuízo maior 

que zero, então estamos a tentar fazer um agendamento que excede o prejuízo permitido. 

 

O valor que se deve atribuir a este número de quebras máximo está relacionado com o tipo de tarefas 

que foram recebidos nos dados de entrada e é objecto de estudo no capítulo 5. 

 

Por si só esta heurística não ajuda, pois como até ao momento não existe preocupação na ordem em 

que os estados de agendamento são processados não é possível tirar conclusão alguma quando a 

quebra de limite é atingida. Poderá ser porque de facto não será possível efectuar agendamentos 

completos dentro dos limites pretendidos ou apenas pela ordem em que os agendamentos foram 

efectuados. 

O objectivo é que se o limite de prejuízo for quebrado numa tentativa de agendamento que seja, então 

significa que nas condições de limite actuais nunca será possível encontrar um agendamento mínimo, 

e pode-se portanto reconstruir o grafo com novo limite de prejuízo. 

 Para tal introduzem-se os conceitos de Prioridade de uma fase e de Potencial de um estado na secção 

seguinte. São usados para determinar a ordem de agendamento de fases e de processamento de 

estados respectivamente. 
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3.7 Fases Prioritárias e Estados com Potencial 

Na secção anterior foi estabelecida a necessidade de atribuição de uma ordem de importância ao 

processamento dos estados de agendamento, de modo a tentar garantir que os estados com maior 

possibilidade de dar origem a um agendamento completo de prejuízo mínimo sejam os primeiros a ser 

processados. 

 

Para este efeito é necessário quantificar a importância (ou não) de um estado de agendamentos, e 

para tal é preciso quantificar também a importância das fases que compõe um estado. Ou seja, é 

necessário responder à questão:  

Quais as fases que devem ser agendadas primeiro? 

 Fases pertencentes a tarefas com dias limite mais baixos; 

 Fases pertencentes a tarefas com prejuízos por dia mais elevados; 

 Fases que são requisito para agendamento de outras fases. 

 

Tendo em conta estes factores, chegou-se á seguinte fórmula para o cálculo de prioridade de uma 

fase: 

𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒 =
log(𝑝𝑟𝑒𝑗𝑢𝑖𝑧𝑜𝑃𝑜𝑟𝐷𝑖𝑎𝑇𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎)

𝑑𝑖𝑎𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑇𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎
+ 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 é 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜 

Fases com maior valor de prejuízo, menor dia limite e maior número de fases a depender da sua 

execução serão então as primeiras a tentar ser agendadas. 

 

Quantificada a importância de uma fase podemos estabelecer então que a possibilidade de um estado 

dar origem a um outro estado com agendamentos completo, de prejuízo mínimo, será maior quanto 

maior for o número de fases (de maior prioridade) que nele existirem agendadas. 

 

O valor que quantifica esta possibilidade denominamos de Potencial do Estado, e é obtido através da 

soma das prioridades das fases que já se encontram agendados nesse estado. Estados com maior 

Potencial serão, portanto, processados primeiro. 

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐸 =  ∑ 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑓 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 ∀𝑓∈𝐸[𝑇] 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑓 > 0 
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3.8 Verificação de agendamento existente 

Esta heurística consiste numa validação aquando da escolha de estado a processar. Se o estado 

escolhido para processamento já estiver contido (ver secção 3.1.5) em algum outro estado existente 

no grafo, então não é processado. Pretende-se com isto evitar o reprocessamento de estados de 

agendamento que já foram calculados através de outra sequência de agendamento de fases. 

Tome-se como exemplo ao grafo de agendamentos representado abaixo. 

 

Figura 10: Grafo de agendamentos com indicação de ordem de processamento dos estados 

Onde a numeração junto a cada estado indica a ordem pela qual foi processado. 

Utilizando esta heurística, chegada a altura de processar o estado com o agendamento F21, 

detectamos que o agendamento presente em F21 já existe no estado com F11, F21, o que significa 

que já existe um agendamento mais completo do que pretendemos processar. 

Mais eficaz se utilizado em conjunto com fases prioritárias e calculo de potencial, descritos na secção 

anterior. 

 

3.9 Quebra: Estados Completos 

Foi também introduzida a possibilidade de parametrização do número de estados de agendamentos 

completos que se pretende encontrar até parar a construção do grafo. Evitando assim que se construa 

um grafo até ao fim quando já foi encontrado um estado de agendamentos completo e de prejuízo 

mínimo. 

O valor que se deve atribuir a este número de estados máximo está relacionado com a qualidade das 

restantes heurísticas descritas nas secções anteriores, em particular com as fases prioritárias e o 

cálculo de potencial. O objectivo é que o primeiro estado completo encontrado seja sempre um de 

agendamentos com prejuízo mínimo. 
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O valor a definir é objecto de estudo no capítulo 5. 

 

3.10 Cálculo caminho mais curto 

Como foi descrito nas secções anteriores, após construído o grafo de agendamentos, é necessário 

encontrar um estado de agendamentos onde o prejuízo seja mínimo, para tal, e tendo em atenção as 

propriedades do grafo construído, foi escolhido o algoritmo Dijkstra. 

Propriedades grafo construído: 

 DAG 

 Esparso 

 Arestas com pesos maiores ou iguais a zero 

 Origem única 

Não só resolve o problema de caminho mais curto no tipo de grafo em estudo, com complexidade 

O((V+E)log V) onde V = nº de estados e E = nº transições, como é também um algoritmo que já foi 

bastante estudado e provado correcto. 
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4 Implementação da Solução  

No capítulo anterior apresentaram-se os principais algoritmos a utilizar pela aplicação na resolução do 

problema de optimização de agendamentos. 

Neste capítulo descrevemos os vários módulos que fazem parte da aplicação. 

A secção 4.1 resume o funcionamento aplicação, a secção 4.2 descreve o método de introdução de 

dados de entrada, na secção 4.3 são apresentadas as principais estruturas de dados e algoritmos 

implementados, na secção 4.4 é mostrado o output da aplicação e como é apresentado ao utilizador, 

a secção 4.5 apresenta o módulo de logging desenvolvido e a secção 4.6 explica como parametrizar 

o comportamento da aplicação através de um ficheiro de configuração. 

 

4.1 Descrição 

A aplicação foi desenvolvida usando a linguagem Java e é portanto necessário ter instalado a 

plataforma Java Runtime Environment (versão igual ou superior a 1.6.0) para a conseguir executar. 

Aplicação é constituída por um arquivo executável Java e um ficheiro com as configurações 

necessárias para correr esse executável. Ambos devem estar presentes na mesma pasta. 

 agendamentoProcs.jar 

 config.properties (secção 4.6) 

 

É necessário fornecer ainda um ficheiro Excel com os dados das tarefas que se pretende agendar 

(descrito na secção 4.2). 

Programa é executado via linha de comandos, correndo o executável usando do comando: 

java –jar agendamentoProcs.jar 

 

 

A aplicação divide-se em três principais grupos de funcionalidade: 

 Carregamento de dados de entrada (informação de tarefas que se pretende agendar); 

 Construção de um dígrafo com agendamentos possíveis e cálculo do agendamento com 

prejuízo mínimo (caminho mais curto até um estado de agendamentos completo); 

 Apresentação de resultado 

 

Detalhes da implementação dos mesmos são apresentados nas secções que se seguem. 
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4.2 Carregamento de dados de entrada 

Para carregamento de dados foi escolhida uma opção com o objectivo de simplificar ao máximo a 

introdução de dados por parte do utilizador da aplicação. Um método que fosse intuitivo, evitando a 

utilização de interfaces complexas, múltiplos ficheiros de entrada e parametrizações excessivamente 

complexas ou morosas. 

Para tal foi escolhido o carregamento através de um documento Excel. Não só por se tratar de um 

formato simples de utilizar e de aprender as funcionalidades básicas, mas também por já ser conhecido 

por grande parte dos utilizadores informáticos. 

O utilizador preenche o documento seguindo um template predefinido, descrito na próxima secção, e 

esse documento é passado à aplicação na altura da execução. 

A aplicação converte o documento Excel em vários documentos Csv temporários, utilizando a 

biblioteca Java Apache POI api, de seguida processa os Csvs, carrega a informação das tarefas em 

memória e apaga os ficheiros Csv temporários. 

 

4.2.1 Documento Excel 

O documento Excel de entrada é composto por três folhas. 

Primeira folha: Informação de Recursos 

A primeira folha tem informação acerca dos recursos a considerar no cálculo dos agendamentos.  

É constituída por duas colunas. A primeira de nome “Recurso”, onde estão descritos os tipos de 

recursos disponíveis e a segunda de nome “Quantidade” que indica o número de recursos, de cada 

tipo, que irão estar disponíveis. 

A imagem seguinte exemplifica um possível preenchimento. 

 

Figura 11: Representação de Recursos no Excel 

 

Segunda folha: Informação de Tarefas 

A segunda folha tem informação acerca das tarefas de integração que se pretendem executar. 

Existem ter três colunas para preencher: 

Recurso Quantidade

Programador 5

Tester 2

Supporter 2

Maquina 5
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 Primeira, “Tarefa”, é preenchida com o identificador da tarefa. Este identificador deve ser único 

dentro do documento. 

 Segunda, “Dia Limite”, é preenchida com o dia limite de cada tarefa. Ou seja, dia a partir do 

qual existe prejuízo se a tarefa não estiver completa. 

 Terceira, “Prejuizo”, é preenchida com o valor de prejuízo (diário) a aplicar caso a tarefa não 

seja completada dentro até ao dia limite. 

Por exemplo: 

 

Figura 12: Representação de Tarefas no Excel 

Terceira folha: Informação de Fases 

A terceira folha contem o detalhe das tarefas, ou seja, as fases que as constituem e os seus vários 

constrangimentos. 

As quatro primeiras colunas a preencher são fixas: 

 Primeira coluna, “Tarefa”, é preenchida com o identificador da tarefa mãe da fase detalhada 

nesta linha (terá que ser um identificador presente na segunda folha do Excel). 

 Segunda coluna, “Fase”, é preenchida com o identificador da fase que estamos a detalhar. 

Este identificador deve ser único dentro do documento. 

 Terceira coluna, “Duracao”, é preenchida com a duração da fase. 

 Quarta coluna, “Dependencias”, é preenchida com as dependências da fase. Se múltiplas, 

separar com virgulas, se nenhuma preencher com o caracter hífen. 

 As colunas seguintes indicam a quantidade de cada tipo de recurso necessária para execução 

da fase, os nomes devem ser preenchidos de acordo os recursos disponibilizados (descritos 

na primeira folha). Uma coluna por tipo de recurso. 

Com base nas duas primeiras folhas apresentadas nos exemplos anteriores, um possível 

preenchimento para a terceira folha será: 

Tarefa Dia Limite Prejuizo

Tarefa 1 10 200

Tarefa 2 5 30

Tarefa 3 25 100

Tarefa 4 25 500
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Figura 13: Representação de Fases no Excel 

 

4.2.2 Estrutura de Dados: Input 

Ao carregar o Excel, a informação é guardada de modo a que possa ser facilmente acedida durante o 

resto da execução da aplicação. Para tal foram criadas as seguintes estruturas de dados: 

TarefaBase: Estrutura que representa uma tarefa. Tem um identificador único, um dia limite, um 

prejuízo por dia, uma cor (valor inicializado pela aplicação e utilizado na apresentação dos resultados, 

secção 4.4) e uma lista de fases. 

FaseBase: Estrutura que representa uma fase. Tem um identificador único, uma duração, uma 

prioridade (secção 3.8), um prejuízo por dia, uma cor (secção 4.4) e uma lista de fases das quais a sua 

execução depende, uma lista de fases para as quais é requisito e uma lista de recursos que precisa 

para se executar. 

RecursoBase: Estrutura que representa um recurso. Tem um tipo e uma quantidade. 

 

Figura 14: Diagrama UML - TarefaBase, FaseBase e RecursoBase 

Tarefa Fase Duracao Dependencias Programador Tester Supporter Maquina

Tarefa 1 dev1 6 - 2 0 0 2

Tarefa 1 doc1 3 - 1 0 0 0

Tarefa 1 test1 5 dev1 1 1 0 2

Tarefa 1 inst1 1 test1 0 0 1 1

Tarefa 2 dev2 1 - 1 0 0 1

Tarefa 2 inst2 1 dev2 0 0 1 1

Tarefa 3 dev3 10 - 3 0 0 5

Tarefa 3 doc3 5 - 2 0 0 0

Tarefa 3 test3 5 dev3 2 2 0 3

Tarefa 3 inst3 2 test3 0 0 1 1

Tarefa 4 mig4 5 inst1, inst2, inst3 2 0 2 3
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4.3 Cálculo do agendamento 

Para calcular o agendamento foi necessário implementar os algoritmos definidos no capítulo 3 (entre 

outros) e várias estruturas de dados auxiliares. São detalhados nas secções que se seguem as 

principais estruturas de dados utilizadas e os principais algoritmos implementados. 

 

4.3.1 Estrutura de Dados: Estado 

Para representar um estado de agendamentos (secção 3.2) foram criadas as seguintes estruturas: 

Estado: Estrutura que representa um estado de agendamentos. Tem uma lista de tarefas e outra de 

recursos. 

TarefaEstado: Estrutura que representa uma tarefa no contexto de um estado. Tem uma lista de fases. 

FaseEstado: Estrutura que representa uma fase no contexto de um estado. Tem um identificador da 

fase a que diz respeito e um dia de fim. 

RecursoEstado: Estrutura que representa um recurso no contexto de um estado. Tem um identificador 

do tipo de recurso que se trata e uma lista de inteiros que representam os dias de fim de alocação de 

cada um dos recursos disponibilizados. 

 

Figura 15: Diagrama UML - Estado 

 

4.3.2 Estrutura de Dados: Transição 

Para representar uma transição entre dois estados de agendamento (secção 3.2.6) foi criada a 

seguinte estrutura. 
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Transicao: Estrutura que representa uma transição entre dois estados. Tem uma referência para o 

estado origem, outra para o estado destino e um inteiro que indica o prejuízo existente entre os dois 

agendamentos. 

 

Figura 16: Diagrama UML - Transicao 

 

4.3.3 Estrutura de Dados: Grafo 

Os grafos construídos pela aplicação são representados através de uma lista de adjacências, e como 

já referido, os vértices do grafo são representados por estados e as arestas por transições.  

Escolheu-se esta aproximação por se estar a trabalhar com grafos de muitos vértices mas poucas 

arestas (relativamente às possíveis: grafos esparsos) 

Grafo: HashMap em que a chave é um estado e o valor a lista de transições que representa as 

transições possíveis a partir desse estado. 

 

Figura 17: Diagrama UML - Grafo 
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4.3.4 Algoritmo: Constrói Grafo 

1. public static void constroiGrafo(Estado estadoInicial) {   
2.     grafo = new Grafo();   
3.     processingBag.clear();   
4.     estadosFinais.clear();   
5.    
6.     grafo.addNewEstado(estadoInicial);   
7.     processingBag.add(estadoInicial);   
8.    
9.     while (!processingBag.isEmpty()) {   
10.         if (Configs.getFinalStatesBreak() > 0    
11.                 && estadosFinais.size() >= Configs.getFinalStatesBreak()) {   
12.             break;   
13.         }   
14.         if (Configs.getLimitBreak() > 0 && numeroQuebrasLimiteMax > 0    
15.                 && numeroQuebrasLimite >= numeroQuebrasLimiteMax) {  
16.             break;   
17.         }   
18.    
19.         Estado estado = processingBag.remove(0);   
20.         processaEstado(estado);   
21.     }   
22. }   

 

Figura 18: Algoritmo de construção do grafo de agendamentos 

O algoritmo que é utilizado cada vez que é necessário construir um grafo de agendamentos (secção 

3.2). 

Passos: 

1. Inicializa estruturas 

2. Adiciona estado inicial ao grafo e para processamento 

3. Enquanto houver estados para processar 

3.1. Se existir um número limite de estados com agendamentos completos a gerar e esse número 

tiver sido atingido, pára a construção do grafo (secção 3.9). 

3.2. Se existir um número de quebras de limite máximo definido e esse número tiver sido atingido, 

pára a construção do grafo (secção 3.6). 

3.3. Caso contrário processa estado 
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4.3.5 Algoritmo: Processa Estado 

1. public static void processaEstado(Estado estado) {   
2.     if(Configs.getCheckScheduleExists().equals("1")    
3.             && Helpers.verificaAgendamentoContidoGrafo(estado)) { 
4.         return;   
5.     }   
6.    
7.     List<int[]> coordFases = Helpers.obtemCoordsFasesQuePodemSerExecutadas(est

ado);   
8.    
9.     AgendaFases.clearNovosEstados();   
10.     AgendaFases.geraNovosEstados(estado, coordFases);   
11.    
12.     if (Configs.getLimitBreak() > 0 && numeroQuebrasLimiteMax > 0    
13.             && numeroQuebrasLimite >= numeroQuebrasLimiteMax) {   
14.         return;   
15.     }   
16.    
17.     for (Estado novoEstado : AgendaFases.getNovosEstados()) {   
18.         if (grafo.getTransicoesByEstado(novoEstado) == null) {   
19.             grafo.addNewEstado(novoEstado);   
20.             if (!Helpers.verificaEstadoFinal(novoEstado)) {   
21.                 if (Configs.getUsePotentialStates().equals("1")) {   
22.                     Helpers.adicionaParaProcessamento(novoEstado);   
23.                 } else {   
24.                     processingBag.add(novoEstado);   
25.                 }   
26.             } else {   
27.                 estadosFinais.add(novoEstado);   
28.             }   
29.         }   
30.         int peso = Helpers.calculaPeso(estado, novoEstado);   
31.         grafo.addTransicao(estado, novoEstado, peso);   
32.    
33.         if (Configs.getFinalStatesBreak() > 0    
34.                 && estadosFinais.size() >= Configs.getFinalStatesBreak()) {   
35.             return;   
36.         }   
37.     }   
38. }   

 

Figura 19: Algoritmo de processamento de estados 

O algoritmo que é utilizado cada vez que é necessário processar um estado de agendamentos. 

Passos: 

1. Verifica se o agendamento representado no estado que estamos a processar já existe no grafo 

(secção 3.8) 

2. Obtém fases que podem ser agendadas a partir do estado que estamos a processar 

3. Gera novos estados a partir do actual e das fases que podem ser agendadas 

4. Se existir um número de quebras de limite máximo definido e esse número tiver sido atingido, pára 

o processamento do estado (secção 3.6). 

5. Caso contrário, para cada um dos novos estados 

5.1. Adiciona ao grafo (se ainda não existir) 

5.2. Verifica se é um estado de agendamentos completo. Se sim marca-o como tal, caso contrário 

marca-o para processamento 
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5.3. Calcula prejuízo entre o estado a ser processado e o novo estado e adiciona uma transição 

entre ambos ao grafo. 

5.4.  Se existir um número limite de estados finais a gerar e esse número tiver sido atingido, pára 

o processamento do estado (secção 3.9). 

 

4.3.6 Algoritmo: Obtém Fases Que Podem Ser Executadas 

1. public static List<int[]> obtemCoordsFasesQuePodemSerExecutadas(Estado estado)
 {   

2.     List<int[]> coordFases = new ArrayList<int[]>();   
3.    
4.     int tarefaPos = 0;   
5.     for (TarefaEstado tarefa : estado.getTarefas()) {   
6.         int fasePos = 0;   
7.         for (FaseEstado fase : tarefa.getFases()) {   
8.             if(!verificaFasePodeSerAgendada(tarefaPos, fasePos, estado)) {   
9.                 fasePos++;   
10.                 continue;   
11.             }   
12.    
13.             if (Configs.getUsePriorityPhases().equals("1")) {   
14.                 int pos = obtemPrioridadeFase(tarefaPos, fasePos, coordFases);

   
15.                 coordFases.add(pos, new int[] { tarefaPos, fasePos });   
16.             } else {   
17.                 coordFases.add(new int[] { tarefaPos, fasePos });   
18.    
19.             }   
20.             fasePos++;   
21.         }   
22.         tarefaPos++;   
23.     }   
24.    
25.     return coordFases;   
26. }   

 

Figura 20: Algoritmo de escolha de Fases a agendar 

Algoritmo utilizado para obter lista de fases podem ser executadas a partir de um dado estado de 

agendamentos. 

Passos: 

1. Para cada fase do estado 

1.1. Verifica se pode ser agendada, ou seja 

1.1.1. Verifica se fase já foi agendada (se o seu dia de agendamento é maior que 0) 

1.1.2. Verifica se existem dependências que não permitem agendamento da fase (fases da qual 

a fase actual depende que ainda não foram agendadas) 

1.1.3. Verifica se existem recursos suficientes para alguma vez agendar a fase (pára execução 

do programa caso não existam, evita ciclos infinitos no caso de inputs 

incoerentes/impossíveis de resolver) 

1.2. Se a fase pode ser agendada 
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1.2.1. Se a aplicação estiver parametrizada para usar fases prioritárias (secção 3.8), insere a 

fase na lista de resultados de acordo com a sua prioridade (fases com maior prioridade 

no inicio da lista) 

1.2.2. Caso contrário adiciona a fase no fim da lista de resultados 

 

4.3.7 Algoritmo: Gera Novos Estados 

1. public static void geraNovosEstados(Estado estado, List<int[]> coordFases) {   
2.     for (int[] coord : coordFases) {   
3.         int tarefaPos = coord[0];   
4.         int fasePos = coord[1];   
5.    
6.         int diaInicioFase = Helpers.obtemDiaFasePodeSerAgendada(tarefaPos, fas

ePos, estado);   
7.         int diaAlocarFimFase = diaInicioFase    
8.                 + Main.tarefasInput.get(tarefaPos).getFases().get(fasePos).get

Duracao();   
9.    
10.         if (Configs.getLimitType().equals("2")) {   
11.             int prejuizoAgendamento = getPrejuizoAgendamento(tarefaPos, fasePo

s, diaAlocarFimFase);   
12.             if (prejuizoAgendamento <= Main.limitePrejuizoTransicao) {   
13.                 adicionaNovoEstado(tarefaPos, fasePos, diaInicioFase, diaAloca

rFimFase, estado);   
14.             } else {   
15.                 Main.numeroQuebrasLimite = Main.numeroQuebrasLimite + 1;   
16.                 if (prejuizoAgendamento < Main.PrejuizoMinimoNecessario    
17.                         || Main.PrejuizoMinimoNecessario == 0) {   
18.                     Main.PrejuizoMinimoNecessario = prejuizoAgendamento;   
19.                 }   
20.                 if (Configs.getLimitDiscard().equals("1")) {   
21.                     novosEstados.clear();   
22.                     return;   
23.                 }   
24.             }   
25.         } else {   
26.             adicionaNovoEstado(tarefaPos, fasePos, diaInicioFase, diaAlocarFim

Fase, estado);       
27.         }   
28.     }   
29. }   

 

Figura 21: Algoritmo de geração de novos estados de agendamento 

Algoritmo utilizado na geração de novos estados a partir de um existente e das fases que podem ser 

agendadas a partir do mesmo. 

Passos: 

1. Para cada fase 

1.1. Obtém o dia mais cedo em que ela pode ser agendada (analisando os recursos disponíveis 

no estado) 

1.2. Calcula o dia de fim de agendamento da fase através do dia de início e da duração da mesma 

1.2.1. Se a aplicação estiver parametriza para contemplar limite de prejuízo (secção 3.3) 
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1.2.1.1. Verifica se o prejuízo entre da transição entre os estados não excede o 

permitido, se for esse o caso, guarda o novo estado, caso contrario  

1.2.1.1.1. Actualiza número de vezes que o limite de prejuízo num agendamento 

foi quebrado 

1.2.1.1.2. Actualiza valor auxiliar de prejuízo mínimo necessário para agendar 

uma tarefa (utilizado no recalculo de limite mínimo de prejuízo) 

1.2.1.1.3. Se a aplicação estiver parametriza para descartar estados de 

agendamento inválidos (secção 3.4), é feito esse descarte 

1.2.2. Caso contrário guarda novo estado 

 

4.3.8 Algoritmo: Cálculo caminho mais curto (Dijkstra) 

1. public void executa(Estado origem) {   
2.     estadosAvaliados = new HashSet<Estado>();   
3.     estadosNaoAvaliados = new HashSet<Estado>();   
4.     distancia = new HashMap<Estado, Integer>();   
5.     predecessores = new HashMap<Estado, Estado>();   
6.     distancia.put(origem, 0);   
7.     estadosNaoAvaliados.add(origem);   
8.     while (estadosNaoAvaliados.size() > 0) {   
9.         Estado estado = obtemMinimo(estadosNaoAvaliados);   
10.         estadosAvaliados.add(estado);   
11.         estadosNaoAvaliados.remove(estado);   
12.         encontraDistanciasMinimas(estado);   
13.     }   
14. }   
15.    
16. private void encontraDistanciasMinimas(Estado estado) {   
17.     List<Transicao> adjacencias = grafo.getTransicoesByEstado(estado);   
18.     for (Transicao transicao : adjacencias) {   
19.         Estado destino = transicao.getEstadoDest();   
20.         if (obtemDistanciaMaisCurta(destino) >    
21.         obtemDistanciaMaisCurta(estado) + obtemDistancia(estado, destino)) {   
22.             distancia.put(destino,    
23.                     obtemDistanciaMaisCurta(estado)    
24.                     + obtemDistancia(estado, destino));   
25.             predecessores.put(destino, estado);   
26.             estadosNaoAvaliados.add(destino);   
27.         }   
28.     }   
29. }   

 

Figura 22: Algoritmo de cálculo de caminho mais curto - Dijkstra 

Parte da implementação do algoritmo Dijkstra utilizado no cálculo dos caminhos mais curtos (de menor 

peso/prejuízo) entre os estados no grafo, em particular entre o estado inicial e um final de 

agendamentos completos. 
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4.4 Apresentação de Resultado 

Após a construção do grafo e cálculo do caminho de prejuízo mínimo, é então necessário apresentar 

ao utilizador o resultado obtido. Mais uma vez, existe a preocupação em representar os resultados de 

um modo que facilite ao máximo a compreensão e interpretação dos mesmos e como tal escolheu-se 

apresentar o output através de um documento HTML. 

A informação apresentada inclui: 

 Nome do ficheiro de entrada; 

 Parametrização de heurísticas usadas pela aplicação (secção 4.6.2); 

 Prejuízo do agendamento obtido; 

 Tabela com o agendamento 

o É uma tabela em que as linhas representam os recursos disponíveis e as colunas os 

dias decorridos. As linhas são preenchidas com as fases a que cada recurso está 

alocado. É utilizada a mesma cor para identificar fases pertencentes à mesma tarefa. 

 Informação adicional acerca da execução da aplicação: 

o Tempo de execução (segundos e milissegundos) 

o Memória utilizada pela aplicação (Mb) 

o Número de grafos construídos 

o Número de estados gerados total 

o Número de transições total 

o Número de estados gerados no grafo final 

o Número de transições no grafo final 

 

Para o exemplo dado na secção 4.2.1 é apresentado o seguinte resultado. 
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Figura 23: Output da aplicação 

 

4.4.1 Estrutura de Dados: Agenda 

A agenda é construída após o cálculo do caminho de prejuízo mínimo, seguindo os estados presentes 

no mesmo, e aproveitando o facto que a cada passo do caminho há apenas uma nova fase agendada 

(secção 3.1.6). Deste modo, e sabendo a duração fase, é possível a cada passo obter o dia de início, 

fim, e recursos alocados pela fase agendada nesse mesmo passo. 

Para construção da agenda foram criadas as seguintes estruturas de dados: 

Agenda: Estrutura que representa uma agenda. Tem o número de dias que corresponde ao dia de fim 

da ultima uma fase agendada e uma lista de linhas que corresponde às entradas na agenda 

LinhaAgenda: Estrutura que representa uma linha na agenda. Tem um Id que indica qual o recurso a 

que o agendamento da linha corresponde e uma lista de colunas. 

ColunaAgenda: Estrutura que representa uma coluna da agenda. Tem um Id que identifica a fase que 

está alocada nessa coluna, um dia de início e um dia de fim (indicativos da sua posição na linha da 

agenda) um tamanho e uma cor. 

Segue abaixo um diagrama UML com as estruturas utilizadas e as relações entre elas. 



52 
 

 

Figura 24: Diagrama UML - Agenda 

 

4.5 Módulo de Logging 

O módulo de Logging é responsável pelo armazenamento de informação acerca da execução da 

aplicação. É transversal a toda a aplicação e foi desenvolvido para auxiliar na análise da execução e 

na de depuração de erros ou falhas. 

É utilizado um sistema de log rotativo, sendo que quando um ficheiro atinge o tamanho máximo é 

criado um novo e quando já tiverem sido preenchidos todos os ficheiros de log, volta a ser utilizado o 

primeiro. 

É possível de parametrizar com o nome, tamanho e número de ficheiros de log a utilizar assim como 

o nível de detalhe a guardar.  

Relativamente ao nível de detalhe poderá ser configurado com os valores: 

 ALL, FINEST, FINER, FINE, CONFIG, INFO, WARNING, SEVERE, OFF 

Sendo que quando mais à esquerda o valor escolhido, maior o detalhe guardado.  

Por exemplo, configurado para SEVERE, é guardada informação apenas em caso de erro interno da 

aplicação. Sendo que com a configuração FINE, para além de informação em caso de erro, serão 

também armazenados vários passos da execução do programa, como informação acerca das fases 

agendadas, estados criados, descartados, etc. (detalhes acerca da parametrização na secção 

seguinte). 

 

Exemplo de entradas no ficheiro de log: 
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Figura 25: Log da aplicação 

 

4.6 Ficheiro de Configuração 

O funcionamento da aplicação depende da correcta configuração dos vários componentes que dela 

fazem parte. Essas configurações incluem localizações de ficheiros, pastas, entre outras, e são 

descritas num ficheiro config.properties, que deve existir na mesma pasta que o executável java 

através do qual se executa a aplicação. 

As secções seguintes descrevem os vários tipos de configurações que devem ser tomadas em conta. 

 

4.6.1 Configurações Gerais 

Configurações acerca de ficheiros e pastas utilizados pela aplicação. Incluem: 

InputFile: Localização do ficheiro com os dados de entrada (secção 4.1). 

TempDir: Directoria temporária usada para guardar ficheiros gerados durante o processamento dos 

dados de entrada (secção 4.1). 

OutDir: Directoria onde devem ser guardados os documentos de agendamento gerados pela aplicação 

(secção 4.4). 

Por omissão no ficheiro de configurações: 

 

Figura 26: Configurações Gerais 

 

4.6.2 Configurações de Heurísticas 

As suas configurações de Heurísticas incluem: 
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LimitType: Tipo de limite a usar na construção do grafo (secção 3.3). 

 0 – Sem imposição de limites; 

 1 – São impostos limites nos dias de agendamento das tarefas. Os limites são recalculados 

aumentando o número de dias mínimo necessário para completar a tarefa com menor 

prioridade. Não utilizado no âmbito desta dissertação; 

 2 – É imposto um limite no prejuízo mínimo aceite por transição. O limite é recalculado 

aumentando o valor com o mínimo de prejuízo necessário para completar uma tarefa 

impossível de agendar. 

LimitInitAjustment: Activa ou não o ajuste de limites iniciais (secção 3.5). 

 0 – Heurística desactivada 

 1 – Heurística activada 

LimitDiscard: Activa ou não a heurística de descarte de estados (secção 3.4). 

 0 – Heurística desactivada 

 1 – Heurística activada 

LimitBreak: Número de quebras de limite permitidas até reconstruir o grafo (secção 3.6). 

 0 – Heurística desactivada 

 >0 – Heurística activada (com número de quebras permitidas igual ao valor configurado) 

FinalStatesBreak: Número de estados de agendamento completos que se pretende gerar na 

construção do grafo (secção 3.9). 

 0 – Heurística desactivada (gera todos os estados) 

 >0 – Heurística activada (com número de estados igual ao valor configurado) 

UsePriorityPhases: Activa ou não a utilização de prioridades nas fases (secção 3.7). 

 0 – Heurística desactivada 

 1 – Heurística activada 

UsePotentialStates: Activa ou não o uso de potencial no processamento dos estados (secção 3.7). 

 0 – Heurística desactivada 

 1 – Heurística activada 

CheckScheduleExists: Activa ou não a verificação de agendamento existente (secção 3.8). 

 0 – Heurística desactivada 

 1 – Heurística activada 

 

Por omissão no ficheiro de configurações: 
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Figura 27: Configurações de Heurísticas 

 

4.6.3 Configurações de Log 

As configurações de log incluem: 

LogLevel: Nível de informação a guardar. 

 ALL, FINEST, FINER, FINE, CONFIG, INFO, WARNING, SEVERE, OFF 

LogPath: Directoria onde são guardados os ficheiros. 

LogName: Nome do ficheiro de log. 

LogNumFiles: Número de ficheiros de log a utilizar. 

LogMaxSize: Tamanho máximo de cada ficheiro de log (em bytes). 

Por omissão no ficheiro de configurações: 

 

Figura 28: Configurações de Log 
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5 Avaliação da Solução  

No capítulo anterior apresentaram-se os detalhes dos vários componentes que integram a aplicação 

desenvolvida. 

Neste capítulo avaliamos então a qualidade dos resultados produzidos pela aplicação e o seu 

desempenho. 

A secção 5.1 descreve o método seguido para avaliar a aplicação, a secção 5.2 apresenta os testes 

efectuados e na secção 5.3 resume-se as conclusões acerca dos resultados obtidos. 

 

5.1 Metodologia 

Não é possível testar completamente ou mesmo exaustivamente a aplicação desenvolvida devido à 

combinação praticamente infinita de possíveis de dados de entrada e ao elevado tempo de execução 

em casos onde existem muitas fases para agendar. 

Como tal decidiu-se testar a aplicação através de alguns casos teste, criados para avaliar o 

comportamento da aplicação perante dados de entrada com um conjunto específico de propriedades. 

Não será também avaliada a usabilidade da aplicação, não deixando de ser um requisito importante no 

desenvolvimento de uma aplicação, não é o objecto de estudo desta dissertação sendo o principal foco 

a optimização de agendamentos de tarefas de integração. 

 

O que se pretende avaliar nos testes efectuados: 

Comportamento da aplicação sem imposição de quebras na construção do grafo. 

 Verificar resultado esperado 

o Verificar valor prejuízo 

o Verificar se dependências cumpridas 

o Verificar se alocação de recursos correcta 

 Verificar desempenho nestas condições 

 Parametrização da aplicação neste caso:  

o LimitType = 2 

o LimitInitAjustment = 1 

o LimitDiscard = 1 

o LimitBreak = 0 

o FinalStatesBreak = 0 

o UsePriorityPhases = 1 

o UsePotentialStates = 1 

o CheckScheduleExists = 1 

 

Comportamento da aplicação impondo quebras na construção do grafo (paragens em caso de 

excedências de prejuízo ou de numero de estados completos gerados (secção 3.6 e 3.9)) 

Pretende-se com isto avaliar a qualidade do cálculo de prioridades das fases e potencial dos estados 

(secção 3.8). 

 Verificar resultado esperado 

o Verificar valor prejuízo 

o Verificar se dependências cumpridas 

o Verificar se alocação de recursos correcta 
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o Verificar se existiram quebras de limite quando tal não seria necessário 

o Verificar se o primeiro estado completo gerado é o de prejuízo mínimo 

 Verificar desempenho nestas condições 

 

5.1.1 Experimentação de valores de quebra 

Idealmente, os valores de quebra de construção do grafo quando há agendamentos que excedem o 

prejuízo limite ou número de estados completos gerados deveriam ser ambos iguais a 1 em qualquer 

situação. Isto significaria que o cálculo de prioridades de fases e de potencial de estados era ideal para 

qualquer caso. Ou seja, se existe uma tentativa de agendamento que excede o prejuízo definido como 

limite então deve-se parar a construção do grafo e tentar novamente com outro limite, e quando é 

encontrado o primeiro estado de agendamentos completo, esse é o de prejuízo mínimo. 

Não é esperado no entanto, que seja esse o caso em todas as situações. Por esse motivo, para casos 

de teste em que o resultado não seja o esperado, com os valores de quebra iguais a um, ir-se-á 

experimentar com esses mesmos valores, e através da análise dessa experimentação concluir se é 

possível chegar ou não a valores ideais que possam ser automatizados para estes parâmetros. 

 

Em relação ao número de quebras limite, o pior cenário possível acontece quando o cálculo de 

prioridades de fases e potencial de estados é completamente o contrário do que se pretende e o novo 

limite de prejuízo mínimo por transição ideal só é obtido ao tentar fazer o último agendamento possível. 

Neste caso, o número de quebras limite é igual a 𝑁! 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑁 = 𝑛º 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠. 

Em relação ao número de estados completos, o pior caso possível é também quando o cálculo de 

prioridades de fases e potencial de estados é completamente inadequado e o ultimo estado completo 

gerado é o que contém o agendamento de prejuízo mínimo, e nesse caso o valor de quebra de estados 

completos é 𝑁! 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑁 = 𝑛º 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠. 

Como não é possível em tempo útil testar manualmente testar 𝑁! ∗ 𝑁! casos, o racional seguido é o 

seguinte 

Nos casos de teste em que se verifica que o cálculo de prioridades e potencial não é óptimo,  

Testam-se os valores de quebra começando em N, onde N = nº fases, e dobra-se esse valor a cada 

teste. Para-se quando o valor de quebrar exceder N*N ou caso se consiga concluir algo antes. 

 

5.1.2 Ambiente de testes 

Os testes foram efectuados em uma máquina com as seguintes especificações: 

 Processador: Intel® Core™ i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 

 Memória: 16,0 GB RAM 

 Sistema Operativo: Windows 8 64bits 

 Plataforma Java: Java Runtime Environment 1.7.0 64bits 
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Não sendo os resultados de tempo execução e memória alocada representativos de valores absolutos 

do desempenho da aplicação. Os mesmos testes em máquinas de diferentes características obterão 

com certeza diferentes resultados nestes parâmetros. 

 

5.2 Testes Efectuados 

 

Caso Teste 1 (Anexo C) 

Propriedades:  

 Número tarefas 6, número fases 17, número dependências 8 

 Tarefas com prejuízos maiores nas tarefas com maior dia de limite. 

 Caminho com prejuízo mínimo possível sem necessidade de reconstruir o grafo. 

 

Quebra: 

Limite 

Quebra: 

Estados 
Prejuízo 

Tempo 

Exec (s) 

Memória 

(Mb) 

Nº Grafos 

Construídos 

Estados 

Total 

Transições 

Total 

Estados 

G. Final 

Transições 

G. Final 

0 0 0 10,79 45,16 1 2887 3182 
2887 

(297) 
3182 

0 1 0 0,72 50,02 1 110 109 110 (1) 109 

1 0 0 10,66 45,27 1 2887 3182 
2887 

(297) 
3182 

1 1 0 0,70 50,01 1 110 109 110 (1) 109 

Tabela 5-1: Resultados Caso Teste 1 

Caminho de prejuízo mínimo é encontrado no primeiro estado completo que é gerado e sem tentar 

agendamentos que excedam o limite. 

 

Caso Teste 2 (Anexo D) 

Propriedades:  

 Número tarefas 4, número fases 11, número dependências 8 

 Poucas tarefas, poucas fases e muitas dependências entre as fases. 

 Pouca diferença de prejuízo entre as tarefas. 

 Necessárias algumas construções do grafo para obter caminho com prejuízo mínimo possível. 

 

Quebra: 

Limite 

Quebra: 

Estados 
Prejuízo 

Tempo 

Exec (s) 

Memória 

(Mb) 

Nº Grafos 

Construídos 

Estados 

Total 

Transições 

Total 

Estados 

G. Final 

Transições 

G. Final 

0 0 3760 3,70 57,02 7 513 507 168 (2) 168 

0 1 3760 2,80 112,38 7 486 479 141 (1) 140 

1 0 3760 2,77 58,40 7 513 507 168 (2) 168 

1 1 3760 2,85 48,29 7 486 479 141 (1) 140 
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Tabela 5-2: Resultados Caso Teste 2 

Agendamento de prejuízo mínimo é obtido através do primeiro estado completo construído. 

 

Caso Teste 3 (Anexo E) 

Propriedades:  

 Número tarefas 20, número fases 60, sem dependências 

 Tarefas com prejuízos maiores nas tarefas com maior dia de limite. 

 Grande diferença entre valores de prejuízo por dia (mais baixo 10, mais alto 1000000) 

 Existe apenas um agendamento possível com prejuízo mínimo. 

 

Quebra: 

Limite 

Quebra: 

Estados 
Prejuízo 

Tempo 

Exec (s) 

Memória 

(Mb) 

Nº Grafos 

Construídos 

Estados 

Total 

Transições 

Total 

Estados 

G. Final 

Transições 

G. Final 

0 0 - - - - - - - - 

0 1 0 54,15 13,49 1 1832 1831 1832 (1) 1831 

1 0 - - - - - - - - 

1 1 0 58,82 13,63 1 1832 1831 1832 (1) 1831 

Tabela 5-3: Resultados Caso Teste 3 

Não termina nos casos em que é necessário construir o grafo completo (falha por falta de memória ao 

fim de várias horas). 

 

 

Caso de Teste 4 (Anexo F) 

Propriedades:  

 Número tarefas 5, número fases 17, número dependências 7 

 Mistura de prejuízos e dias limite (tarefas que terminam cedo com prejuízos baixos e tarefas 

que terminam cedo com prejuízos altos) 

 Caminho com prejuízo mínimo possível via ajuste de limites iniciais (secção 3.5), sem 

necessidade portanto de reconstruir o grafo. 

 

Quebra: 

Limite 

Quebra: 

Estados 
Prejuízo 

Tempo 

Exec (s) 

Memória 

(Mb) 

Nº Grafos 

Construídos 

Estados 

Total 

Transições 

Total 

Estados 

G. Final 

Transições 

G. Final 

0 0 400 6,08 18,97 1 1487 1599 
1487 

(114) 
1599 

0 1 400 0,73 48,7 1 113 112 113 (1) 112 

1 0 400 81,78 55,64 9 17743 18581 
6996 

(848) 
7842 

17 0 400 133,27 60,14 14 30080 30896 
6954 

(831) 
7783 
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34 0 400 161,01 71,75 14 37023 37817 
6857 

(809) 
7664 

68 0 400 46,654 38,73 7 12190 12517 
3229 

(335) 
3562 

136 0 400 6,04 19,00 1 1487 1599 
1487 

(114) 
1599 

1 1 400 0,69 48,69 1 113 112 113 (1) 112 

Tabela 5-4: Resultados Caso Teste 4 

Resultados indicam que prejuízo mínimo correcto é atingido sem necessidade de reconstrução do grafo 

(2 primeiras entradas), e que o primeiro estado completo é o correcto. 

Indicam também no entanto que se tentam agendar fases que excedem o limite de prejuízo (entre 68 e 

136). O que significa portanto que o cálculo de prioridades nas fases e potencial nos estados não é 

óptimo. 

 

Caso Teste 5 (Anexo G) 

Propriedades:  

 Numero tarefas 8, numero fases 22, numero dependências 7 

 Mistura de prejuízos e dias limite (tarefas que terminam cedo com prejuízos baixos e tarefas 

que terminam cedo com prejuízos altos) 

 Poucas dependências em relação ao número de fases 

 Necessárias muitas construções do grafo para obter caminho com prejuízo mínimo possível. 

 

Quebra: 

Limite 

Quebra: 

Estados 
Prejuízo 

Tempo 

Exec (s) 

Memória 

(Mb) 

Nº Grafos 

Construídos 

Estados 

Total 

Transições 

Total 

Estados 

G. Final 

Transições 

G. Final 

0 0 3900 8874,98 247,29 18 399977 405131 
107965 

(5173) 
113136 

0 1 4700 2595,53 72,41 12 169732 169720 167 (1) 166 

1 0 - - - - - - - - 

1 1 34400 1,82 8,65 2 193 191 170 (1) 169 

22 22 3900 2,80 20,04 3 773 791 466 (22) 486 

22 44 3900 7,93 32,95 4 1545 1584 658 (44) 700 

44 22 3900 3,79 64,55 4 1002 1019 466 (22) 486 

44 44 3900 4,87 109,87 4 1291 1330 755 (44) 797 

Tabela 5-5: Resultados Caso Teste 5 

Sem utilização de quebras o resultado é o correcto, mas já não é calculado em tempo útil.  

O primeiro estado completo não é o correcto.  
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Não termina no caso em que é necessário construir o grafo completo com quebra de limite 1 (falha por 

falta de memória ao fim de várias horas).  

Confirma-se que o cálculo de prioridades nas fases e potencial nos estados não é óptimo. 

Após experimentação com valores de quebras verifica-se no entanto que a parametrização 22 / 22 (= 

nº fases) é a ideal para este caso, e que valores superiores a esse exibem resultados semelhantes 

sendo que com mais recursos computacionais ocupados, grafos construídos, estados e transições 

geradas (como seria de esperar). 

 

 Quebra: Estados Completos 

1 22 44 88 176 352 704 

Q
u
e
b
ra

: 
L
im

it
e
 

P
re

ju
íz

o
 

1 34400 30000 30000 27500 27200 27200 27200 

22 4700 3900 3900 3900 3900 3900 3900 

44 4700 3900 3900 3900 3900 3900 3900 

88 4700 3900 3900 3900 3900 3900 3900 

176 4700 3900 3900 3900 3900 3900 3900 

352 4700 3900 3900 3900 3900 3900 3900 

704 4700 3900 3900 3900 3900 3900 3900 
Tabela 5-6: Experimentação Quebras Caso Teste 5 

 

Caso Teste 6 (Anexo H) 

Propriedades:  

 Numero tarefas 10, numero fases 28, numero dependências 16 

 Mistura de prejuízos e dias limite (tarefas que terminam cedo com prejuízos baixos e tarefas 

que terminam cedo com prejuízos altos) 

 Necessárias algumas construções do grafo para obter caminho com prejuízo mínimo possível 

 

Quebra: 
Limite 

Quebra: 
Estados 

Prejuízo 
Tempo 
Exec (s) 

Memória 
(Mb) 

Nº Grafos 
Construídos 

Estados 
Total 

Transições 
Total 

Estados 
G. Final 

Transições 
G. Final 

0 0 - - - - - - - - 

0 1 - - - - - - - - 

1 0 - - - - - - - - 

1 1 41450 1,34 40,81 2 285 283 258 (1) 257 

28 224 4700 24,91 43,58 6 5437 5654 
2641 
(224) 

2863 

56 224 4700 25,897 22,14 5 5240 5458 
2746 
(224) 

2968 

54 448 4700 44,80 43,51 5 7823 8265 
5329 
(448) 

5775 

112 448 4700 67,37 53,65 5 11006 11448 
5329 
(448) 

5775 

Tabela 5-7: Resultados Caso Teste 6 
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Não termina nos casos em que é necessário construir o grafo completo (falha por falta de memória ao 

fim de várias horas).  

O primeiro estado completo não é o correcto. 

Confirma-se que o cálculo de prioridades nas fases e potencial nos estados não é óptimo. 

Após experimentação com valores de quebras verifica-se que agendamentos de prejuízo mínimo 

começam a ser encontrados à medida que se vai incrementando ambos os valores de quebra. Sendo 

que a maior concentração de resultados de caminho de prejuízo mínimo é com o valor de quebra limite 

maior que 56 e quebra de estados completos igual a 448. 

 

 Quebra: Estados Completos 

1 28 56 112 224 448 896 

Q
u
e
b
ra

: 
L
im

it
e
 

P
re

ju
íz

o
 

1 41450 40400 40400 39400 39400 34650 32750 

28 10750 8700 8300 8650 4700 10600 9900 

56 10750 8700 8300 7500 4700 4700 9900 

112 10750 8700 8300 7500 4750 4700 9900 

224 10750 8700 8300 7500 4750 4700 4700 

448 10750 8700 8300 7500 4750 4700 4700 

896 10750 8700 8300 7500 4750 4700 4700 
Tabela 5-8: Experimentação Quebras Caso Teste 6 

 

 

Figura 29: Experimentação Quebras Caso Teste 6 
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5.3 Conclusões 

 

Principal objectivo dos testes efectuados é de avaliar o resultado correcto e ainda o desempenho da 

aplicação sob as várias condições. 

No que diz respeito ao cumprimento de dependências entre fases e recursos necessários de alocar, 

todos os testes efectuados (que terminaram), respeitaram estas restrições. 

Em relação aos tempos de execução e consumo de memória também o resultado é o esperado, é maior 

o consumo de recurso quanto mais fases (e consequentemente estados) tiver o caso de teste e quanto 

maior o numero de reconstruções. 

Analisando os resultados da aplicação, quando parametrizada sem o uso de quebras na construção do 

grafo, verificamos que nos casos em que termina em tempo útil produz sempre os resultados correctos. 

Comporta-se no entanto com fraco desempenho quanto mais complexo for o caso de teste. Casos onde 

existem muitas fases, com poucas dependências entre si, e mais ainda se for um cenário desse tipo, 

que necessite de várias reconstruções. O que seria de esperar pois sem a utilização de quebras a 

aplicação constrói sempre os grafos até ao fim. 

 

Analisando os resultados, quando parametrizadas quebras, conseguimos concluir que apesar de 

existirem casos onde o agendamento de prejuízo mínimo é obtido com a parametrização ideal [1 / 1], 

tal não acontece em todas as situações. O cálculo de prioridades de fases e de potencial de estados 

não é portanto adequado a todos os casos. 

 

Durante a análise do caso de teste 6 verifica-se que deve existir um balanço entre o valor atribuído para 

as quebras de limite e de estados completos. Se for dado um valor muito elevado para os estados finais 

como é o caso na entrada [28 / 448] corre-se o risco de construir grafos onde o limite de prejuízo 

permitido é demasiado elevado. Isto acontece pois o número escolhido de estados completos é 

demasiado e a quebra de limite é sempre excedida antes de se conseguir atingir esse número de 

estados completos. Como ao reconstruir o grafo estamos a actualizar o limite de prejuízo permitido, 

cada vez que o construímos estamos a permitir estados de agendamento que não deveríamos, pois não 

fazem parte do agendamento de prejuízo mínimo. 

 

A parametrização de quebras ideal que funcione com qualquer caso não é óbvia pois depende muito da 

combinação de argumentos passados (valor de dias limite, número fases, dependências das mesmas, 

nº recursos necessários) nos dados de entrada. Dai também a importância de descobrir um racional 

que possa tornar esta parametrização automática. 

É necessário efectuar mais testes para estudar estes valores, o que não é simples devido à morosidade 

na criação manual de casos de teste complexos com solução conhecida. 
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6 Conclusões e trabalho futuro 

Esta dissertação propôs o desenvolvimento de uma aplicação capaz de resolver o problema de 

agendamento com prejuízo mínimo de tarefas de integração sujeitas a múltiplos constrangimentos. 

Para alcançar este objectivo primeiro foram estudados os tipos de algoritmos utilizados em resolução 

de problemas de optimização com restrições, tendo sido possível modelar o problema em forma de 

grafo recorrendo aos conceitos de Estado de Agendamentos e Transição. Para além dos algoritmos 

necessários para a pesquisa de agendamento óptimo no grafo foram também implementados módulos 

de alimentação de dados de entrada via documento Excel, apresentação de resultados através de um 

documento HTML e logging de execução da aplicação para facilitar analise e depuração da mesma. 

Os resultados obtidos na avaliação mostram que em qualquer dos casos de agendamento a alocação 

de recursos correctos e cumprimento de dependências é sempre efectuada correctamente. 

Sem recorrer à quebra de limites a aplicação só chega ao resultado correcto em tempo útil se as 

tarefas dadas como input forem de número reduzido ou com muitas dependências entre elas. 

Recorrendo à quebra de limites a aplicação tem bastante melhor desempenho, mas nem sempre é 

possível chegar ao resultado correcto com a parametrização sugerida. É necessário melhorar a 

heurística de cálculo de prioridades e potencial ou então analisar mais casos e tentar chegar uma 

parametrização ideal de quebras para as heurísticas existentes. 

Concluiu-se também que a aplicação desenvolvida, apesar de ter sido desenvolvida a pensar no 

problema específico de optimização de tarefas de integração, é genérica o suficiente para ser utilizada 

na resolução de outros problemas com restrições semelhantes. 

 

Como trabalho futuro, e para ajudar nas melhorias necessárias já referidas neste capítulo seria útil a 

criação de componentes que auxiliassem nos testes da aplicação, que são extremamente morosos de 

criar e executar. O ideal seria um script parametrizável de criação de dados de teste já com soluções 

de caminhos mínimos possíveis. Melhorar também a apresentação dos resultados para uma 

calendarização mais real, que tenha em conta os meses, fins de semana e outros aspectos de um 

calendário.
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Anexos 
Anexo A - Exemplo demonstrativo do problema: Empresa que fornece serviços 

Sistemas envolvidos: 

 Portal, interface com o Cliente para adesão/remoção de serviços 

 CRM, sistema responsável pela gestão de informação dos clientes 

 Billing, sistema responsável pela facturação aos clientes (de acordo com os serviços 

subscritos) 

 ServiceManagement, sistema responsável pela gestão de adesões a serviços 

 Middleware, sistema responsável pela comunicação entre os outros sistemas. Sistemas 

nunca comunicam directamente, é sempre invocado o sistema de middleware que por sua 

vez invoca a (s) API (s) no sistema destino. 

 

Exemplos de operações envolvidas no funcionamento: 

 Criação/Actualização de Conta de Cliente 

 Criação/Actualização de Conta de Facturação 

 Adesão Serviço 

 Remoção Serviço 

 Facturação Serviço 

 

APIs disponíveis para invocação nos vários sistemas: 

Portal 

 Notifica 

 

CRM 

 CreateContaCliente 

 GetContaCliente 

 UpdateContaCliente 

 

Billing 

 CreateContaFact 

 GetContaFact 

 UpdateContaFact 

 FacturaCliente 

 

ServiceManagement 

 AssocServico 

 DisassocServico 
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O sistema de Middleware terá então operações disponibilizadas que invocam estas APIs nos vários 

sistemas. 

 

Exemplos de cooperação de sistemas dentro da empresa (para simplificar é omitido o sistema de 

middleware dos esquemas, mas sublinha-se que qualquer comunicação entre sistemas passa por 

ele): 

 

Criação de Conta:  

Portal   CRM (CreateContaCliente) 

  Billing (CreateContaFact)  

  Billing  CRM (GetContaCliente) 

Um operador do sistema Portal pretende criar uma conta para um novo cliente da empresa, para tal 

insere o pedido de criação através seu sistema. Este despoleta o processo de criação de conta que 

consiste na sequência de passos: 

1. Invocação à api para criação de conta de cliente no sistema de CRM; 

2. Criada a conta de cliente em CRM o sistema Portal comunica então com o sistema 

de Billing para criação de uma conta de facturação associada ao novo cliente criado; 

a. Durante a criação da conta de facturação o sistema de Billing valida em CRM 

os dados do cliente; 

3. Apresentação do resultado da operação no sistema Portal. 

 

Adesão Serviço: 

Portal   ServiceManagement (AssocServico) 

  ServiceManagement  CRM (GetContaCliente) 

  ServiceManagement  Billing (GetContaCliente) 

      Portal (Notif) 

 

Factura Cliente: 

ServiceManagement  Billing (FacturaCliente) 

    Portal (Notif) 
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Tendo em conta os processos descritos acima, apresentam-se exemplos de tarefas de integração 

que devem ser executados: 

Tarefa-X: Sistema de Billing necessita de adicionar um campo à Conta de Facturação 

Tarefa-Y: Sistema de ServiceManagement necessita de disponibilizar um novo Serviço 

Tarefa-Z: Correcção de campo nas notificações para o Portal 

Tarefa-V: Sistema de Billing necessita de migrar base de dados de Contas 

Tarefa-W: Sistema de CRM quer passar a invocar a operação getContaFact 

 

Tarefa-X 

Data limite: 12 

Prejuízo: 300€ /dia 

Fases: 

 Desenvolvimento-X 

o Duração: 2 dias 

o Recursos: 1 Programador 

    5 Recursos Computacionais 

o Dependência: N/A 

 Documentação-X 

o Duração: 1 dia 

o Recursos: 1 Programador 

o Dependência: N/A 

 Testes-X 

o Duração: 1 dia 

o Recursos: 1 Supporter 

    1 Tester 

o Dependência: Desenvolvimento-X 

 Instalação-X 

o Duração: 1 dia 

o Recursos: 1 Supporter 

    15 Recursos Computacionais 

o Dependência: Testes-X 

 

 

 

 



73  

  

Tarefa-Y 

Data limite: 24 

Prejuízo: 100€ /dia 

Fases: 

 Desenvolvimento-Y 

o Duração: 5 dias 

o Recursos: 2 Programador 

    15 Recursos Computacionais 

o Dependência: N/A 

 Documentação-Y 

o Duração: 2 dias 

o Recursos: 1 Programador 

o Dependência: N/A 

 Testes-Y 

o Duração: 5 dias 

o Recursos: 1 Supporter 

    2 Tester 

o Dependência: Desenvolvimento-Y 

 Instalação-Y 

o Duração: 1 dia 

o Recursos: 1 Supporter 

    30 Recursos Computacionais 

o Dependência: Testes-Y 

 Suporte-Y 

o Duração: 5 dias 

o Recursos: 1 Supporter 

o Dependência: Instalação-Y 

 

Tarefa Z 

Data limite: 6 

Prejuízo: 20€ /dia 

Fases: 

 Desenvolvimento- Z 

o Duração: 2 dias 

o Recursos: 1 Programador 

    15 Recursos Computacionais 

o Dependência: N/A 

 Testes-Z 
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o Duração: 1 dia 

o Recursos: 1 Supporter 

    1 Tester 

o Dependência: Desenvolvimento- Z 

 Instalação- Z 

o Duração: 1 dia 

o Recursos: 1 Supporter 

    20 Recursos Computacionais 

o Dependência: Testes- Z 

 

Tarefa V 

Data limite: 28 

Prejuízo: 1000€ /dia 

Fases: 

 Testes- V 

o Duração: 12 dias 

o Recursos: 1 Supporter 

    2 Tester 

o Dependência: Instalação X (dependente de ultimo passo da Tarefa-X) 

 Suporte- V 

o Duração: 15 dias 

o Recursos: 1 Supporter 

o Dependência: Testes- V 

 

Tarefa W 

Data final: 13 

Prejuízo: 30€ /dia 

Fases: 

 Desenvolvimento-W 

o Duração: 2 dia 

o Recursos: 1 Programador 

    15 Recursos Computacionais 

o Dependência: Instalação X (dependente de ultimo passo da Tarefa-X) 

 Documentação-W 

o Duração: 1 dia 

o Recursos: 1 Programador 

o Dependência: N/A 

 Testes-W 
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o Duração: 1 dia 

o Recursos: 1 Tester 

o Dependência: Desenvolvimento-W 

 Instalação-W 

o Duração: 1 dia 

o Recursos: 1 Supporter 

    30 Recursos Computacionais 

Dependência: Testes-W 
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Anexo B – Exemplo de funcionamento de algoritmo base de construção de 

agendamentos 

Seguem abaixo os vários passos aplicados na construção de agendamentos do exemplo apresentado 

na secção 3.2. 

 Construção Estado Inicial. Estado Inicial = [[−1], [−1, −1]] − [[−1, −1], [−1, −1]] 

 Processamento Estado Inicial: [[−1], [−1, −1]] − [[−1, −1], [−1, −1]] 

o Quais as fases que podem ser agendadas? Fase 11 e Fase 21 (a Fase 22 não poderá 

ser pois a sua execução está dependente da execução da Fase 21). 

o Gerar estado com a Fase 11 agendada. 

 A fase necessita de 2 Programadores e 1 Maquina, quando estão disponíveis 

esses recursos? Como ainda não foi feito nenhum agendamento, os recursos 

existem disponíveis a partir do dia 1. Portanto, e como a fase tem uma duração 

de 5, o estado resultante do agendamento da Fase 11 será o seguinte: 

[[5], [−1, −1]] −  [[5, 5], [5, −1]] 

o Raciocínio semelhante para gerar estado com Fase 21 agendada: 

[[−1], [3, −1]] −  [[3, 3], [3, 3]] 

o Adicionar novos estados ao grafo, com transição de peso (prejuízo) 0 através do 

Estado Inicial. 

o Ainda existem fases por agendar nos estados resultantes? Sim, adicionar os dois 

novos estados para processamento. 

 Processamento Estado: [[5], [−1, −1]] −  [[5, 5], [5, −1]] 

o Quais as fases que podem ser agendadas? Fase 21 

o Gerar estado com a Fase 21 agendada. 

 A fase necessita de 2 Programadores e 2 Maquinas. Apesar de existir uma 

Máquina disponível à partida, a quantidade necessária de recursos só estará 

disponível depois de dia 5. Deste modo, a Fase 21 será agendada de dia 6 a 

dia 8, resultando daí o estado: 

[[5], [8, −1]] −  [[8, 8], [8, 8]] 

o Adiciona-se o novo estado ao grafo, com uma transição de peso 0 através do estado 

que se acabou de processar (onde existia apenas o agendamento da Fase 11). 

o Adiciona-se novo estado para processamento. 

 Processamento Estado: [[−1], [3, −1]] −  [[3, 3], [3, 3]] 

o Quais as fases que podem ser agendadas? Fase 11 e Fase 22. 

o Gerar estado com a Fase 11 agendada. 

[[8], [3, −1]] −  [[8, 8], [8, 3]] 
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o Gerar estado com a Fase 22 agendada. 

[[−1], [3, 6]] −  [[6, 3], [6, 3]] 

o Adicionar novos estados ao grafo, o primeiro com uma transição de peso 300 (o dia 8 

excede em 3 o dado como limite para execução da tarefa) e o segundo com uma 

transição de peso 0. 

o Adicionar dois novos estados para processamento. 

 Processamento Estado: [[5], [8, −1]] −  [[8, 8], [8, 8]] 

o Quais as fases que podem ser agendadas? Fase 21. 

o Gerar estado com a Fase 21 agendada. 

[[5], [8, 11]] −  [[11, 8], [11, 8]] 

o Adiciona-se o novo estado ao grafo, com uma transição de peso 0. 

o Já não existem fases por agendar, marcar estado como completo. 

 Processamento Estado: [[8], [3, −1]] −  [[8, 8], [8, 3]] 

o Quais as fases que podem ser agendadas? Fase 22. 

o Gerar estado com a Fase 22 agendada. 

[[8], [3, 11]] −  [[11, 8], [11, 3]] 

o Adiciona-se o novo estado ao grafo, com uma transição de peso 0. 

o Já não existem fases por agendar, marcar estado como completo. 

 Processamento Estado: [[−1], [3, 6]] −  [[6, 3], [6, 3]] 

o Quais as fases que podem ser agendadas? Fase 11. 

o Gerar estado com a Fase 11 agendada. 

[[11], [3, 6]] −  [[11, 11], [11, 3]] 

o Adiciona-se o novo estado ao grafo, com uma transição de peso 600. 

o Já não existem fases por agendar, marcar estado como completo. 

 

 Já não existem estados para processar. 

 Adicionar Estado Final, auxiliar, ao grafo e adicionar transições de peso 0 através de todos os 

estados marcados como completos. 

 Calcular caminho mais curto entre Estado Inicial e Estado Final. 
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Anexo C – Caso Teste 1 

 

Recursos: 

 

Tarefas: 

 

Fases: 
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Anexo D – Caso Teste 2 

 

Recursos: 

 

Tarefas: 

 

Fases: 
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Anexo E – Caso Teste 3 

 

Recursos: 

 

Tarefas: 

 

Fases: 
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Anexo F – Caso Teste 4 

 

Recursos: 

 

Tarefas: 

 

Fases: 
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Anexo G – Caso Teste 5 

 

Recursos: 

 

Tarefas: 

 

Fases: 
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Anexo H – Caso Teste 6 

 

Recursos: 

 

Tarefas: 

 

Fases: 

 

 


