
Resumo 

Esta tese tem por objectivo apresentar uma nova abordagem para resolver o problema do 

sequenciamento de projectos com recursos limitados. Devido à sua natureza combinatória o 

problema de sequenciamento de projectos com recursos limitados é considerado um problema de 

elevada complexidade. A procura de soluções através de abordagens baseadas em métodos exactos 

não tem alcançado muito sucesso pois apenas resolvem problemas de pequena dimensão. Em face 

disso os esforços de investigação nas últimas duas décadas têm sido dirigidos para a procura de 

soluções baseadas em métodos aproximados.  

A abordagem proposta nesta tese consiste num sistema de apoio à decisão, que inclui duas 

componentes essenciais: uma interface gráfica que permite ao utilizador a revisão de soluções e 

geradores de planos (gerador de soluções do problema) que permitem a construção automática de 

soluções de boa qualidade. Os geradores de planos combinam algoritmos genéticos com um novo 

procedimento capaz de gerar um novo tipo de planos - planos activos parametrizados.  

A abordagem desenvolvida permite obter soluções para os seguintes tipos de problemas:  

- Sequenciamento de operações em ambientes do tipo Job Shop - JSP.  

- Sequenciamento de projectos com recursos limitados – RCPSP; 

- Sequenciamento de múltiplos projectos com recursos limitados - RCMPSP;  

No caso particular do sequenciamento de operações em ambientes do tipo Job Shop, para além da 

combinação de um algoritmo genético com um procedimento de geração de planos activos 

parametrizados, incorpora-se também um procedimento de melhoria local baseado na vizinhança de 

Nowicki e Smuttnicki (1996).  

Com vista a demonstrar a eficiência e eficácia dos algoritmos propostos foram realizados vários 

testes experimentais. No caso dos problemas RCPSP e JSP foram realizados testes com base em 

conjuntos de problemas padronizados conhecidos da literatura. Para o problema RCMPSP foi 

desenvolvido um gerador de problemas específico capaz de gerar problemas com solução óptima 

conhecida.  

Para os três tipos de problemas, os resultados dos testes confirmam a excelente qualidade dos 

algoritmos geradores de planos desenvolvidos.  

Abstract 

This thesis describes an approach to solve the resource constrained project scheduling problem. It 

has been shown that this problem belongs to the class of non polinomial-hard optimization problems, 



therefore justifying the indispensable use of heuristic solution procedures when solving large problem 

instances.  

The approach proposed consists in a decision support system with two components: the first is a 

graphical interface that allows the user to review the schedule and the second consists of a set of 

schedule generation schemes (to build solutions for the problem) that construct schedules with good 

quality in a reasonable interval of time. The approach combines genetic algorithms with a new 

procedure that generates a new type of schedules - parameterized active schedules.  

The approach developed generates schedules to the following type of problems:  

- Job Shop Scheduling Problem JSP.  

- Resource Constrained Project Scheduling Problem RCPSP;  

- Resource Constrained Multi-Project Scheduling Problem RCMPSP;  

The Job Shop scheduling problem approach besides combining a genetic algorithm with 

parameterized active schedules incorporates also a local search procedure which tries to improve the 

quality of the schedules. The local search procedure is based on a neighborhood of Nowicki and 

Smuttnicki (1996).  

The approach for the RCPSP and JSP problems was tested on a set of standard problems taken from 

the literature and compared with other approaches. For the - RCMPSP problem a generator of 

problems with known optimal solution was created.  

The computation results validate the effectiveness of the proposed algorithms.  


