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Resumo

Um Sistema de Apoio à Decisão Baseado em Optimização para

o Planeamento da Auto-promoção de uma Estação de Televisão

Neste trabalho apresentamos o processo de desenvolvimento e imple-

mentação de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) para o planeamento

do espaço de auto-promoção de uma estação de televisão portuguesa.

As estações de televisão têm espaços temporais dedicados à promoção dos

seus próprios produtos. Pretende-se que o conjunto semanal destes espaços

seja utilizado de forma optimizada. Foram identificados objectivos espećıficos

para cada produto, objectivos globais e condições sob as quais o espaço se-

manal deve ser planeado.

O processo de traduzir matematicamente os diversos objectivos preten-

didos tal como as várias restrições encontradas revelou-se complexo. Assim,

o problema de optimização encontrado foi formulado como a maximização

da soma do número de contactos de cada produto com o seu público-alvo,

sujeito a um grande número de restrições traduzidas matematicamente.

Este é um problema de Optimização Combinatória com semelhanças com

outros problemas da área tais como o problema da mochila e o problema
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de afectação. No entanto, apresenta caracteŕısticas que o tornam bastante

distinto e com necessidade de se desenvolver um tratamento espećıfico. Não

encontramos na literatura estudos sobre o problema definido.

Devido às suas caracteŕısticas — principalmente a complexidade e di-

mensão — o problema foi abordado heuŕısticamente com recurso a algorit-

mos genéticos. O algoritmo foi desenvolvido, implementado e testado —

inicialmente em problema simplificados e de menor dimensão — de forma a

permitir a afinação dos parâmetros.

O SAD desenvolvido, que é descrito na primeira parte da tese, integra

um optimizador que aborda o problema de optimização identificado. Este

problema de optimização e o algoritmo desenvolvido para sua resolução são

descritos na segunda parte da tese.

Palavras-chave: Planeamento da Auto-promoção; Sistemas de apoio à

decisão; Optimização combinatória; Algoritmos genéticos.



Abstract

An Optimization-Based Decision Support System for Planning

Self-Promotion of a Television Station

This thesis describes the development and implementation of a Decision

Support System (DSS) to plan the self-promotion space of a television sta-

tion.

Television stations reserve time intervals that are specifically dedicated

to the promotion of their own programs or products. The aim is to make use

of this self-promotion space in an optimized way. In this process we had to

identify global objectives for the campaign as well as specific objectives for

each product, and conditions under which the weekly time space should be

planned.

The set of objectives identified, combined with the constraints needed

for this problem, was challenging to translate into standard mathematical

programming formulation. We have formulated this problem to be the ma-

ximization of the sum of all contact of each product with its target audience,

subject to numerous constraints.

The problem obtained is a combinatorial optimization problem with si-

milarities with other known problems, such as, the knapsack problem and
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the allocation problem. However, our problem exhibits some characteristics

that differentiate it from other problems found in literature, thus requiring

a specific methodology to address it.

Due to its characteristics, mainly complexity and dimension, an heuristic

method based on genetic algorithms was chosen to address it. The algorithm

was developed, implemented and tested — initially in simplified problems of

lower dimension — in order to tune the design parameters.

The DSS developed, — which is described in the first part of the thesis –

has as an optimizer which addresses our optimization problem. The optimi-

zation problem and the algorithms to address it are described in the second

part of the thesis.

Keywords: Self-promotion planning; Decision Support Systems; Com-

binatorial optimization; Genetic algorithms.
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trabalho.

Ratings (rat) Percentagem do público que tem a oportunidade de ver pelo

menos uma vez um break, do ponto de vista publicitário.

Repair Rotina que transforma soluções não admisśıveis em admisśıveis.
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Caṕıtulo 1

Introdução

Nesta tese abordamos o problema de planeamento semanal do espaço

temporal dedicado à auto-promoção de uma estação de televisão.

As estações de televisão têm espaços temporais dedicados à promoção dos

seus próprios produtos. Pretendia-se que a utilização do conjunto semanal

destes espaços fosse optimizado pois pode contribuir significativamente para

o aumento das receitas da estação de televisão proveniente da publicidade.

Os programas estão associados à publicidade que é divulgada conjuntamente

nos seus intervalos. Uma boa utilização do espaço dedicado à auto-promoção

permite aumentar a audiência desses programas aumentando a audiência da

publicidade e consequentemente as receitas advindas da mesma.

O espaço de auto-promoção é constitúıdo por um conjunto de espaços

temporais de diferentes durações distribúıdos ao longo da semana, deno-

minados de breaks. O problema consiste em determinar quais os anúncios

publicitários, denominados de spots a inserir em cada um dos breaks. É im-
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2 Introdução

portante salientar que um produto pode ser promovido em diferentes spots,

com durações e conteúdos diferentes.

Foram identificados objectivos espećıficos para cada produto promocional

e objectivos globais no que respeita a públicos-alvo e coberturas mı́nimas de

audiência a atingir. Foram também identificadas condições e limitações para

a promoção desses produtos.

Pretende-se que pelo menos uma determinada percentagem de um público-

alvo (target) tenha contacto com um spot ou spots de um produto, pelo menos

uma vez. E que haja um determinado número de contactos de um produto

pelo seu público-alvo.

Devido à complexidade do problema e das variáveis em causa e à existência

de objectivos não facilmente quantificáveis, o problema de decidir que spots

colocar em cada break é um problema de decisão semi-estruturado e para o

qual pensámos que a melhor abordagem é um Sistema de Apoio à Decisão

(SAD) pois este permite combinar processos de resolução matemática (mais

ou menos abstractos) com processos de decisão humana. Foi assim desen-

volvido e implementado um sistema informático de apoio à decisão, o qual

designamos por PlanOptimUM.

O PlanOptimUM inclui um módulo de entrada que gere os dados, um

módulo de determinação de soluções que maximizam critérios quantitati-

vos formulados tendo em conta a cobertura desejada para cada produto e o

número de contactos dos targets — optimizador. Mas, o utilizador tem sem-

pre a palavra final — através do módulo de visualização, avaliação e análise

da solução. Este módulo permite fazer a análise de cada solução gerada pelo
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optimizador e posteriormente tomar a decisão de a aceitar, mudar ou corrigir.

Permite ainda alterar caracteŕısticas do problema, por exemplo, redefinindo

os critérios de maximização e os critérios mı́nimos a atingir ou alterando o

número e/ou caracteŕısticas dos spots, dos breaks, etc.

O processo de traduzir matematicamente os diversos objectivos preten-

didos tal como as várias restrições encontradas revelou-se complexo. Assim,

o problema encontrado foi formulado como um problema de Optimização

Combinatória de maximização do número total de contactos obtidos para os

produtos sujeito a um grande número de restrições, traduzidas matematica-

mente, com recurso à programação matemática binária.

Não encontramos na literatura estudos sobre o problema definido. Exis-

tem poucos estudos sobre problemas de optimização provenientes da tele-

visão. A maior parte desses estudos é sobre a programação dos programas e

sobre a regulação das audiências.

O problema do planeamento do espaço de auto-promoção é um problema

de grandes dimensões, com diversos objectivos individuais e globais, por vezes

conflituosos e com um grande número de restrições envolvidas. Por isso, o

problema foi abordado heuŕısticamente com o objectivo de obter uma solução

boa, de uma forma eficiente mas sem garantias de optimalidade. Neste caso,

recorrendo a algoritmos genéticos. Estes actuam com operadores genéticos de

modo a melhorar ao longo de gerações, uma população de posśıveis soluções,

constrúıda de modo heuŕıstico.

Para o desenvolvimento, teste e afinação do algoritmo genético utilizámos

problemas simplificados de pequena dimensão, omitindo muitas das restrições



4 Introdução

e retirando algumas caracteŕısticas não essenciais ao problema em abstracto

como a distinção entre produto e spot.

Verificamos que o problema simplificado tem semelhanças com outros

problemas de optimização combinatória, tais como o problema da mochila

e o problema da afectação. Pretendem-se colocar produtos em breaks o que

é análogo a colocar objectos em mochilas ou afectar tarefas a indiv́ıduos.

No entanto, o nosso problema apresenta diferenças que o tornam bastante

distinto e único com necessidade de um tratamento espećıfico revelando-se

por isso um novo problema de optimização combinatória - os spots associados

a um mesmo produto têm caracteŕısticas diferentes, o valor de cada produto

é diferente conforme o break em que é colocado, cada spot pode ser usado

várias vezes em breaks distintos e cada break pode conter vários spots, os

vários breaks têm também caracteŕısticas diferentes, conforme a sua duração

e hora de transmissão, etc.

O algoritmo foi implementado e testado em instâncias de pequena di-

mensão para afinar os parâmetros identificados como relevantes para a re-

solução do problema.

Esta tese propõe uma solução inovadora para um problema complexo,

relevante e pouco tratado na literatura cient́ıfica. Descreve um ciclo com-

pleto de investigação e desenvolvimento, desde a definição do problema à

implementação da solução no contexto da empresa. Antes da utilização do

PlanOptimUM, o planeamento era feito manualmente, inserindo os spots um

a um e demorava cerca de uma semana a fazer. Com a utilização do sistema

informático criado, ultrapassou-se a situação de inexistência de um sistema
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de apoio. O espaço de auto-promoção é planeado globalmente de um modo

mais eficaz e com uma redução do tempo utilizado para o efeito — agora

cerca de meio dia.

Verificou-se também que a formulação do problema abstracto em termos

de programação matemática possui caracteŕısticas inovadoras, permitindo

novos caminhos em termos de estudo teórico do problema, quer a ńıvel da

modelação do problema, quer a ńıvel das metodologias de resolução.

Este trabalhado está estruturado da seguinte forma: Na Parte I tratou-se

do caso real de planeamento de auto-promoção para uma estação de televisão.

No Caṕıtulo 2, apresenta-se, contextualiza-se e descreve-se o problema. No

Caṕıtulo 3, depois de introduzir o tema dos Sistemas de Apoio à Decisão,

explica-se o PlanOptimUM e os seus três módulos constituintes.

Na Parte II, trata-se o problema de optimização em questão neste traba-

lho. No Caṕıtulo 4, introduz-se o tema da Optimização Combinatória (OC),

área em que está inclúıdo o problema a resolver. Na Secção 4.1, faz-se a for-

mulação, na secção seguinte apresentam-se métodos de resolução indicados

para problemas de OC, dando especial atenção aos métodos usualmente uti-

lizados na resolução de problemas com caracteŕısticas semelhantes ao nosso,

nomeadamente estratégias heuŕısticas. Na Secção 4.3 apresenta-se o pro-

blema do planeamento da auto-promoção simplificado e nas secções 4.4 e

4.5 apresentam-se dois problemas com caracteŕısticas semelhantes, respec-

tivamente o problema da mochila e o problema da afectação. Na secção

final deste caṕıtulo, apresentam-se os algoritmos genéticos (AG) e as suas

caracteŕısticas, nomeadamente, que tipos de representação usar para os ele-



6 Introdução

mentos da população inicial e os operadores genéticos, dois aspectos muito

importantes dos AG. No Caṕıtulo 5, descreve-se o problema de optimização

formulado, o problema completo e o simplificado.

Por fim, no Caṕıtulo 6, é apresentada a metodologia da resolução do

problema combinatório. Explica-se como foi abordado heuristicamente o

problema na Secção 6.2 e na Secção 6.3 como foi constrúıdo o algoritmo

genético usado, nomeadamente como foi representada a população, como li-

dar com soluções não admisśıveis e qual a estratégia da evolução das gerações.

Na Secção 6.4, apresentam-se os testes efectuados ao problema simplificado

que permitiram a afinação dos parâmetros. Na Secção 6.5 apresentam-se os

resultados dos testes efectuados ao caso real. Por fim, no último caṕıtulo

apresentamos as conclusões obtidas e pistas para trabalho futuro.



Parte I

O Caso de Estudo
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Caṕıtulo 2

Problema de Planeamento da

Auto-promoção

Neste caṕıtulo descrevemos em maior detalhe o problema de planeamento

da auto-promoção, descrevendo a sua importância e o contexto em que ele

foi abordado na SIC. Apresentamos também a metodologia por nós utilizada

para abordar o problema: como o formulamos em termos de objectivos e res-

trições e como o resolvemos através de sistema informático de apoio à decisão

que tem como componente central um optimizador baseado em algoritmos

evolutivos.

2.1 Introdução

Na sua programação, as estações de televisão reservam, habitualmente,

um espaço temporal para a auto-promoção, ou seja para a difusão da in-

formação associada aos seus próprios produtos, serviços e serviços de pro-

9
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Figura 2.1: Exemplo da distribuição de tempos num intervalo t́ıpico.

gramas televisivos ou programas. Longe de ser um processo simples e linear,

a difusão da auto-promoção apresenta-se como uma actividade pensada es-

trategicamente em função dos gostos, interesses e preferências imputadas à

audiência, dos ritmos sociais, dos recursos e orçamento, dos produtos dis-

pońıveis, entre outros factores. Tipicamente, os espaços de auto-promoção

ocorrem no final de cada intervalo publicitário (publicidade comercial) e têm

na SIC, uma duração t́ıpica de 2 minutos. A Figura 2.1 apresenta um exem-

plo t́ıpico da distribuição de tempos num intervalo.

Para termos uma ideia da importância da auto-promoção atente-se à se-

guinte informação. Em 2006, RTP1, 2:, SIC e TVI emitiram 123 298 peças

de auto-promoção dos seus serviços ou programas, cuja duração total exce-

deu as 997 horas, de acordo com os dados do serviço Videotrack da empresa

MediaMonitor. Estes números equivalem a cerca de 41 minutos diários, em

média, por canal de televisão. Considerando o tempo de emissão dedicado à

publicidade (aqui incluindo todos os espaços não considerados programas),

a auto-promoção representou, em 2006, 14.8% da duração publicitária to-
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tal. Sabendo que o tempo de televisão é um recurso extremamente valioso,

interessa planear e utilizar da melhor forma o espaço de auto-promoção.

É conhecido que a publicidade é a principal fonte de receita em estações

de televisão comerciais e que o tempo total de promoção (tempo para pu-

blicidade paga e tempo para auto-promoção) é limitado. Ao aumentarmos

o tempo de auto-promoção, reduz-se o tempo dispońıvel para publicidade

comercial, o que devido à perda de receitas, não é desejável. No entanto,

a correcta utilização da auto-promoção permite aumentar as audiências a

futuros programas e logo aumentar a receita de publicidade, uma vez que

estas receitas estão contratualmente dependentes do ńıvel de audiências. Por

outro lado, existe uma grande liberdade na forma de planear e gerir o espaço

de auto-promoção. Em conclusão, o planeamento e utilização eficiente do

espaço de auto-promoção é da maior importância e poderá contribuir de

forma significativa para as receitas da estação de televisão.

Este trabalho foi desenvolvido com e para uma das principais estações

de televisão portuguesas, a Sociedade Independente de Comunicação — SIC

S.A.. A SIC apercebeu-se que havia uma margem para um melhor planea-

mento e utilização da auto-promoção, o que poderia trazer grandes benef́ıcios.

No ińıcio deste projecto os objectivos a atingir, por parte da SIC, não esta-

vam definidos de forma clara nem quantitativa, mas no decorrer do projecto

foram sendo encontrados objectivos quantitativos que descrevem de forma

próxima os objectivos das campanhas de auto-promoção, no que respeita a

públicos alvo e coberturas a atingir. Assim foi desenvolvido e implementado

um sistema informático de apoio à decisão, ao qual demos o nome de Pla-

nOptimUM que visa planear a “melhor” utilização do espaço dispońıvel para
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auto-promoção. O sistema informático desenvolvido tem um optimizador

que procura maximizar objectivos quantitativos, tendo em conta as cober-

turas desejadas e os públicos alvo a atingir por cada produto promocional

e inúmeras restrições que poderão ser definidas pelo utilizador. Conceitos

de optimização eram já utilizados no planeamento da auto-promoção pela

direcção de marketing da SIC ainda antes do ińıcio deste projecto. No en-

tanto, a “optimização” era utilizada produto-a-produto, ou seja considerando

o espaço de auto-promoção ainda livre eram planeados quais os melhores mo-

mentos para inserção de anúncios a um determinado produto, repetindo-se

o procedimento para o próximo produto e assim sucessivamente. Com o

PlanOptimUM passou-se a planear globalmente o espaço de auto-promoção,

considerando à partida todos os produtos a promover, com evidentes ganhos

de eficácia e também com uma drástica diminuição do tempo de intervenção

do utilizador.

2.2 Audiências

Há duas décadas que a medição de audiências de televisão é feito pelo sis-

tema de audimetria em praticamente todos os páıses da Europa, das Américas

e da região Ásia - Paćıfico. Em África, o sistema existe na República da África

do Sul e está a ser estudada a sua implementação em outros páıses.

O sistema de audimetria português foi montado pela empresa Marktest

em Julho de 1998 e produz diariamente dados de audiência relativos ao dia

anterior. Este sistema consiste em manter sob permanente monitorização um

painel de lares ou de indiv́ıduos.
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Na base do sistema está um aparelho chamado aud́ımetro que é ligado

a um televisor, e que recolhe toda a informação sobre os canais sintoniza-

dos. Essa informação é transmitida por linha telefónica ou por GSM (Global

System for Mobile - Sistema Global para Comunicações Móveis) a um com-

putador central, que a processa.

2.3 Descrição do problema

O problema abordado nesta tese consiste em determinar como utilizar o

espaço de auto-promoção, usualmente reservado pelas estações de televisão

para anunciar programas futuros e produtos próprios, de modo a melhor

rentabilizar o referido espaço.

O espaço de auto-promoção consiste num conjunto de intervalos de tempo,

janelas temporais, de diversos tamanhos, dispońıveis ao longo de cada dia de

uma semana, doravante designadas por breaks. Neste problema pretende-se

determinar quais os anúncios publicitários, que designaremos por spots, a

inserir em cada um dos referidos breaks. O planeamento da utilização deste

espaço de auto-promoção é realizado semanalmente.

Note-se que não se pretende decidir aqui qual a sequência porque são

transmitidos os spots dentro de um mesmo break, chamado alinhamento na

terminologia televisiva.

Os breaks existentes são conhecidos mas variam em dimensão (temporal)

ao longo do dia e em número ao longo da semana (existem cerca de 200 breaks

de auto-promoção numa semana). Assim, para cada break é conhecida a sua

duração (variando entre 6 e 150 segundos, sendo 120 segundos o valor mais
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habitual) e é também fornecida uma estimativa do número de pessoas de

cada grupo alvo (target) que estará a ver televisão no instante em que um

determinado break vai para o ar. Esta última informação, ficheiro de ratings,

é estimada pelo programa Planview da empresa Marktest (Mediamonitor)

baseando-se em dados das semanas anteriores.

Os spots publicitários existentes distinguem-se pelo produto ou pro-

grama (por simplificação passaremos a usar apenas e indiferenciadamente

produto ou programa) a que se referem, pela sua duração, já que existem

spots de diferentes durações para o mesmo produto e pela natureza do pro-

duto a anunciar. No entanto, há outras caracteŕısticas a ter em consideração,

tais como: o grupo alvo (target) desse mesmo spot, que determina, ainda

que parcialmente, quando o mesmo deve ser exibido ao longo do dia, a va-

riação do interesse publicitário ao longo da semana e até mesmo do

dia, após a exibição de um determinado programa o interesse em anunciá-lo

cessa. Considere-se, por exemplo, um spot para anunciar o programa um

jogo de futebol. É evidente que a frequência com que o spot é publicitado

deve aumentar à medida que se aproxima a data e a hora da sua emissão e

que, após a emissão do referido programa, já não há interesse em promovê-lo

novamente. A periodicidade de um programa é outra caracteŕıstica a consi-

derar. O tratamento dado à frequência de um spot referente a um produto

não periódico é diferente do dado a um produto periódico. Neste caso, a

frequência volta a repetir-se, caso o decisor o queira, na semana seguinte.

O número de inserções de um spot está limitado superior e inferiormente.

Há ainda restrições quanto à percentagem de inserções de um mesmo spot

relativamente ao número de vezes que o produto é anunciado.
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Cada produto tem um determinado público-alvo (target). Os targets estão

classificados com base em quatro caracteŕısticas: sexo, classe económica,

classe etária e zona geográfica.

As imposições relativas aos objectivos a satisfazer para os targets po-

dem estar associadas apenas a um grupo de uma determinada caracteŕıstica

ou várias caracteŕısticas ou podem ainda estar associadas simultaneamente

a vários grupos e caracteŕısticas. É posśıvel, e frequentemente realizado,

elaborar-se os chamados target compostos e associá-los a determinado pro-

duto. Por exemplo, para a promoção da transmissão de um jogo de futebol

podemos definir o target Adultos (> 14 anos), sexo masculino, principais

classes económicas classe A/B, C1 e C2.

Pretende-se que pelo menos determinada percentagem de um público-alvo

tenha contacto (veja) o spot ou spots correspondentes ao produto em causa

pelo menos uma vez. Pretende-se também que haja um determinado número

de contactos (visualizações) de um produto por um determinado público-alvo.

Estes dois objectivos utilizam duas noções que importa precisar.

Designamos por GRP’s (Gross Rating Points), ou Contactos, de um pro-

duto o número de vezes que pessoas do target do produto associado vêm

um ou mais spots desse produto. Este valor é expresso em percentagem do

número total de pessoas do target , podendo exceder os 100% no caso de em

média cada pessoa do target ter visto o spot mais que uma vez.

GRP =
no de contactos no target

no de pessoas do target
× 100%. (2.3.1)

Designamos por Cobertura, cob, de um produto, a percentagem de pessoas

do target que durante uma semana vêm pelo menos uma vez um anúncio de



16 Problema de Planeamento da Auto-promoção

um spot de um produto

cob =
no de pessoas do target com pelo menos um contacto

no de pessoas do target
× 100%.

(2.3.2)

Note-se que a cobertura de um produto será sempre menor ou igual que o

número de contactos, sendo estritamente menor sempre que haja indiv́ıduos

do target que vejam spots do mesmo produto mais que uma vez. Ver figuras

2.2 e 2.3.

Considere-se o caso de três breaks em que X1, X2 e X3 representam os

conjuntos de indiv́ıduos do target que visualizam um spot do produto em

cada um dos três breaks i = 1, 2, 3. O cálculo da cobertura é dado pela

fórmula de inclusão-exclusão:

|X1∪X2∪X3| = |X1|+|X2|+|X3|−|X1∩X2|−|X1∩X3|−|X2∩X3|+|X1∩X2∩X3|.

(2.3.3)

Por exemplo (ver Figura 2.3), sendo o número de contactos em cada

break |X1| = 50%, |X2| = 60% e |X3| = 40%, sendo o número de contactos

simultâneos em cada par de breaks |X1∩X2| = |X1∩X3| = |X2∩X3| = 30%,

e sendo o número de contactos simultâneos nos três breaks |X∩Y ∩Z| = 10%,

obtemos uma cobertura de |X1 ∪X2 ∪X3| = 70% e o número de contactos

|X1|+ |X2|+ |X3| = 150%.

No caso de um número m de breaks a fórmula é [59]:

|X1 ∪ . . . ∪Xm| = −
∑
∅6=S⊆T

∣∣∣∣∣⋂
i∈S

Xi

∣∣∣∣∣ (−1)|S|, (2.3.4)

onde T = {1, . . . ,m} é o conjunto dos ı́ndices dos breaks i e |S| representa o
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Figura 2.2: Exemplo de cobertura no caso de 2 inserções.

número de elementos do subconjunto S. Esta fórmula não é prática de utili-

zar, nem sequer posśıvel no nosso problema uma vez que não conhecemos as

intersecções com mais que dois conjuntos. Assim, a cobertura será estimada

da forma descrita na Secção 3.4.4.

2.4 Abordagem

A determinação da melhor afectação do espaço de auto-promoção é um

problema de decisão com objectivos múltiplos. Os diversos objectivos a atin-

gir por cada um dos produtos a promover não são facilmente transformáveis

num critério quantitativo que represente o objectivo desejável para o conjunto

dos produtos. Ou seja, mesmo que para a campanha de cada produto identifi-

quemos como objectivo um critério quantitativo (maximizar a cobertura, por

exemplo), o objectivo global poderá não ser representado pela soma, ainda

que ponderada, dos critérios individuais (no exemplo, a soma das coberturas

de diferentes produtos não é necessariamente significativa).
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Figura 2.3: Exemplo de cobertura no caso de 3 inserções.

Há assim necessidade da intervenção do utilizador no processo de decisão,

tal como acontece em muitos problemas de decisão multi-critério. Propomos

então desenvolver um sistema informático de apoio à decisão que inclua um

módulo de determinação de soluções que maximizem critérios quantitativos

a definir, ainda que indirectamente, pelo utilizador; módulo esse que desig-

naremos por optimizador.

Após a análise de cada solução gerada pelo optimizador, o utilizador terá

a possibilidade de redefinir certos patamares mı́nimos a que a solução final

deverá obedecer, aproximando assim, tanto quanto posśıvel, a solução final

dos objectivos globais das campanhas.

A interface de entrada/sáıda do sistema será elaborada de modo a facilitar

este processo iterativo de análise da solução corrente e de redefinição dos

critérios quantitativos.
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É um problema com alguma complexidade, pois temos que colocar em

média no ar cerca de 70000 spots por ano, isto é, cerca de 1350 spots por

semana. Têm-se 32 breaks por dia contendo em média cada break 6 spots.

E, em média, cada conjunto de 3 spots está associado a 2 dos cerca de 60

produtos existentes.

Um dos critérios considerados mais importantes por parte da SIC era atin-

gir as “melhores” coberturas para os diversos produtos. No entanto, como

já foi referido, a soma das coberturas ainda que ponderada, não é necessa-

riamente significativa (por exemplo uma solução com 80% de cobertura no

produto A e 5 % de cobertura no produto B não é necessariamente melhor

do que uma solução com 40% de cobertura no produto A e 40% no produto

B).

No entanto, os contactos (GRP’s) são aditivos. De facto na promoção

comercial, os anúncios são pagos proporcionalmente ao número de contactos

dentro do target. Assim, decidiu-se, por nossa sugestão e com a concordância

da SIC maximizar o somatório do número de contactos satisfazendo as co-

berturas desejadas para cada produto através de restrições.

Pretende-se maximizar os contactos entre cada spot e o seu público-alvo

dentro do target para cada produto, satisfazendo determinadas restrições. O

problema de decisão que aqui se levanta é, que spots colocar em cada break?

É então, necessário a determinar o número de contactos e coberturas

para a semana seguinte. Sabe-se quantos espectadores existiram em cada

peŕıodo de tempo, nas semanas anteriores, pertencentes a cada target. Esta
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informação é fornecida através de um ficheiro de ratings fornecido pela Mark-

test. Com base nesta informação é feita uma estimativa dos contactos, em

cada peŕıodo da semana, correspondentes a cada break e target. Esta esti-

mativa é feita através de uma média móvel das três últimas semanas após

eliminação de alguns outliers. Estes outliers estão normalmente associados a

programas não periódicos com elevada audiência (por exemplo a transmissão

de um importante jogo de futebol). Há ainda a necessidade de estimar a

cobertura, o que é realizado pelo processo descrito na Secção 3.4.4.

A cada programa k estão associadas várias restrições, tais como: grau

de prioridade na satisfação da cobertura mı́nima, percentagem mı́nima das

inserções que são feitas num determinado peŕıodo de tempo antes da sua

emissão, distribuição das inserções ao longo da semana.

Após diversas reuniões com a direcção de marketing da estação de tele-

visão foi posśıvel identificar um conjunto mais vasto de restrições e também a

existência de vários objectivos, alguns conflituosos. De notar a existência de

objectivos a atingir individualmente para cada produto e também a existência

de objectivos globais.

Assim, podemos associar as seguintes caracteŕısticas a um target :

• nome;

• caracteŕısticas (sexo, classe económica, classe etária, zona geográfica);

1. Sexo — que se encontra dividido em 3 grupos: feminino, mascu-

lino e donas de casa, já que é posśıvel identificar especificidades

para cada um deles. A classe donas de casa é definida como o res-
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ponsável num lar pela escolha da marca dos produtos de consumo:

detergentes, pasta de dentes, etc.;

2. Classe económica — alta A/B, média alta C1, média C2, baixa

D;

3. Classe etária — que se encontra dividida em 7 grupos: 4-14, 15-24,

25-34, 35-44, 45-54, 55-64 e mais de 65;

4. Zona geográfica — grande Lisboa, grande Porto, litoral norte,

litoral centro, interior e sul.

• Ratings (número de espectadores do target que previsivelmente estará

a ver o canal em cada break) ao longo da semana.

Associamos a cada break :

• nome/código;

• duração;

• hora de ińıcio;

• dia da semana do break.

Ao produto estão associados:

• nome;

• Público alvo (target);

• tipo de conteúdo (programa, merchandising,...). No caso de ser pro-

grama, hora e dias da semana em que será transmitido;
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• periódico (sim ou não). Se sim, durante quantas semanas;

• periodicidade (em semanas), no caso de ser periódico;

• percentagem de inserções a realizar nas x horas antes do programa ser

emitido;

• percentagem mı́nima de inserções por dia da semana;

• prioridade da cobertura mı́nima;

• spots associados a este produto;

• inactivo (sim ou não) — torná-lo inactivo permite não o utilizar na

semana seguinte, não havendo necessidade de reintroduzir todas as suas

caracteŕısticas nas semanas futuras em que será utilizado.

Ao spot associamos:

• nome do spot ;

• duração do spot em segundos ;

• produto/programa a que está associado;

• existência de sexo (sim ou não)1;

1Spots com referência a alcool ou sexo só podem ser transmitidos após as 23 horas por

imposição legal.

Artigo 24o — Limites à liberdade de programação Lei no 32/2003 de 22 de Agosto: (· · · ) 2

— Quaisquer outros programas suscept́ıveis de inflúırem de modo negativo na formação da

personalidade das crianças ou de adolescentes ou de afectarem outros públicos vulneráveis

só podem ser transmitidos entre as 23 e as 6 horas e acompanhados da difusão permanente
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• existência de álcool (sim ou não)1;

• restrições de horário, que permitem definir faixas de horário em que

queremos inserir o spot ;

• número máximo de inserções por semana;

• número mı́nimo de inserções por semana;

• relativamente ao número total de spots de um produto, o número de

vezes que um determinado spot deve aparecer está compreendido entre

um máximo e um mı́nimo.

Dada a complexidade do problema global, neste trabalho desenvolveu-se

e implementou-se um Sistema de Apoio de Decisão (SAD) para o problema

da alocação do espaço de auto-promoção. Dada a especificidade da referida

auto-promoção esta alocação é feita semanalmente. O SAD, para além de

uma poderosa interface gráfica, integra um módulo de geração de soluções,

um optimizador baseado em AG’s e ainda um módulo de tratamento estat́ısco

dos dados.

O sistema de software usado para o desenvolvimento dos programas com-

putacionais integrados no PlanOptimUM é o MATLAB e no optimizador o

Visual Basic para o interface.

Atendendo aos objectivos estabelecidos, a construção deste software de

apoio à decisão passou desde o seu planeamento à sua conclusão, pelas fases

de um identificativo visual apropriado. (· · · ) 5 — O disposto nos números anteriores

abrange quaisquer elementos de programação, incluindo a publicidade e as mensagens,

extractos ou quaisquer imagens de autopromoção.
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seguintes:

• Desenvolvimento e implementação da interface de entrada e sáıda de

dados. O teste da interface de entrada/sáıda permitiu validar, tanto

quanto posśıvel nesta fase, a adequação dos requisitos.

• Construção de um modelo de estimação dos contactos em cada tar-

get para cada break na semana a planear, sendo os dados relativos a

semanas anteriores fornecidos pelo Planview. Houve aqui lugar à espe-

cificação da comunicação de dados com o Planview.

• Construção de um modelo de estimação das coberturas de cada pro-

duto nos targets desejados para uma dada afectação do espaço de auto-

promoção.

A estimação da cobertura teve em conta a proporção do universo que

contactou com um determinado break, bem como a proporção do uni-

verso comum a cada par de breaks.

• Modelação do sistema de afectação do espaço de auto-promoção.

Este modelo consistiu num modelo de programação matemática inteira.

• Desenvolvimento e implementação de um algoritmo que permita resol-

ver o problema utilizando um modelo simplificado.

Privilegiou-se nesta fase a utilização de métodos heuŕısticos, garantindo

a obtenção de uma boa solução em tempo útil.

• Desenvolvimento e implementação de um algoritmo de melhoramento
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da solução baseado em algoritmos genéticos que utilize um modelo mais

completo do sistema.

Tendo em conta que certas grandezas, tais como a cobertura, são uma

função complexa dos restantes dados, utilizou-se nesta fase modelos

mais fiáveis, sendo esta realizada na proximidade da solução global do

modelo simplificado.

Esta tese insere-se num projecto mais vasto, tendo as suas principais

contribuições sido feitas ao ńıvel da interface com o utilizador e do módulo

“Optimizador ”.

No próximo caṕıtulo faremos uma descrição do Sistema de Apoio à De-

cisão proposto à SIC. Em caṕıtulos posteriores abordaremos em mais detalhe

a questão da optimização. Será ainda proposto um novo problema combi-

natório, baseado no problema da SIC. Na Parte II da tese, além de estudar-

mos este problema, apresentamos dois problemas combinatórios relevantes e

algumas metodologias de resolução, dando ênfase aos algoritmos genéticos já

que foi essa a principal metodologia utilizada na resolução deste problema.
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Caṕıtulo 3

O Sistema de Apoio à Decisão

PlanOptimUM

Neste caṕıtulo, fazemos uma breve descrição de um sistema de apoio

à decisão (SAD) genérico, bem como a descrição dos processos de decisão

para os quais é importante a utilização de um SAD. Seguidamente faz-se a

descrição do PlanOptimUM, que ocupará a maior parte deste caṕıtulo.

Descrevemos em que medida o PlanOptimUM contribui para a resolução

do problema de planeamento da Auto-promoção.

Descrevemos também o fluxo de informação e as componentes do Pla-

nOptimUM: a interface com o utilizador e com os outros programas; a ca-

racterização dos dados, a sua gestão e tratamento estat́ıstico; os modelos que

constituem a parte mais técnica, e também a sua utilização.

27
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3.1 Sistemas de Apoio à Decisão

Nos dias de hoje, a globalização da Sociedade de Informação exige a

todos os seus participantes (pessoas individuais e organizações) uma maior

capacidade para seleccionar, organizar e processar a informação relevante a

uma tomada de decisão. Além disso, o domı́nio da informação dispońıvel —

não só a sua posse como o saber tratá-la — é uma fonte de poder pois permite

analisar causas provenientes do passado, compreender factos do presente e

principalmente estimar dados para o futuro.

Em particular, as empresas e organizações dependem muito do conheci-

mento que os decisores têm da realidade com que trabalham. As decisões

exigem cada vez mais e melhor informação assim como, um volume de dados

cada vez maior. Os decisores têm que considerar um grande número de alter-

nativas para satisfazer diferentes objectivos previamente estabelecidos e que,

além disso, estarão sujeitos a actualizações. Assim, as empresas necessitam

de sistemas de informação — nos nossos dias, computacionais — que possam

apoiar as variadas necessidades de informação e tomadas de decisão.

Muito do conhecimento necessário à empresa pode ser retirado dos da-

dos resultantes da sua actividade normal que são continuamente acumulados

pelos sistemas de informação.

Os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) permitem lidar com problemas de

decisão cuja dimensão ultrapassa a capacidade cognitiva normal ou excede

os recursos dispońıveis. Ao utilizar um SAD o decisor pode especificar e mo-

delar os processos de decisão, representar e gerir o conhecimento existente na

sua organização, tirar proveito do sempre crescente volume de dados acumu-
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lado no sistema transaccional e finalmente tomar decisões mais informadas e

racionais.

Um SAD é uma classe de Sistemas de Informação (sistemas informáticos

que suportam as necessidades de informação de uma organização). Refere-se

a um modelo genérico de tomada de decisão que analisa um grande número

de alternativas para que seja posśıvel determinar o posicionamento de uma

questão espećıfica.

A expressão SAD é usada, normalmente como referência a um vasto grupo

de ferramentas que se caracteriza pela facilidade de utilização e flexibilidade.

Pode assim definir-se como um sistema interactivo computacional que

combina modelos e dados, com grande envolvimento dos decisores e que visa

apoiar a tomada de decisão. Usa-se para identificar e representar aspectos

relevantes de um problema de forma a tornar mais fácil a sua compreensão e

para proporcionar meios ao decisor para obter melhores decisões, mais con-

sistentes e mais rápidas. Auxilia em todas as fases relativas à tomada de

decisão, permite o acesso a variadas fontes, formatos e tipos de dados e com-

bina técnicas anaĺıticas de modelação para analisar situações contextuais com

técnicas de manipulação e apresentação dos dados. Além disso, possibilita a

combinação do julgamento humano com a informação computorizada.

Os SAD devem melhorar a eficácia das decisões (correcção, qualidade) e

muitas vezes a eficiência com que são tomadas (custo, rapidez).

A Figura 3.1 apresenta as principais caracteŕısticas e capacidades de um

SAD. A utilização de um SAD apresenta diversas vantagens: rapidez devido
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Figura 3.1: Caracteŕısticas e capacidades de um SAD (adaptado de [86]).

ao menor tempo de execução dos computadores para realizar um grande

número de operações com menor custo; permite ultrapassar os limites cog-

nitivos pois os computadores permitem armazenar, processar e transmitir

muita informação. Um sistema computacional permite reduzir o número de

decisores e facilita a comunicação entre os que estão geograficamente distan-

tes. Além disso, a tomada de decisão baseada num SAD é mais consistente

e objectiva do que a tomada de decisão intuitiva, pois este permite a consi-

deração de um maior número de alternativas, uma rápida análise de risco e

execução de simulações complexas.

Há conceitos estritamente ligados à noção de SAD como o conceito de

problema de decisão, decisão e processo de tomada de decisão, que interessa

conhecer e perceber de que modo as suas caracteŕısticas podem ajudar a
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caracterizar o SAD.

Existem diversas caracteŕısticas do problema de Auto-Promoção em questão

que fazem com que o SAD seja uma abordagem adequada a este problema,

nomeadamente a necessidade de tomar decisões de planeamento numa base

semanal, preferencialmente com elevada eficiência; a complexidade da decisão

a tomar, principalmente pelo grande volume de informação sobre factos que

poderão influenciar a qualidade da solução; a necessidade de interacção do

utilizador para construção de uma solução que satisfaça objectivos globais

de promoção da semana seguinte, nem sempre fáceis de concretizar quanti-

tativamente.

3.1.1 Decisão

Uma decisão consiste na escolha de um modo de agir, entre diversas al-

ternativas posśıveis, com a intenção de atingir um ou mais objectivos para

resolver um problema previamente identificado. Podemos considerar diferen-

tes tipos de decisão: decisão estratégica com objectivos a longo prazo, que

encara muitas vezes a definição de poĺıticas organizacionais, relacionada mui-

tas vezes com a resolução de problemas não estruturados e com informação

proveniente de fontes externas à organização; decisões de gestão com ob-

jectivos a médio prazo e referentes, muitas vezes, a alocação de recursos de

acordo com a estratégia definida; decisões operacionais com objectivos a curto

prazo e referentes ao controlo diário de tarefas e projectos, muitas vezes, re-

lacionadas com a resolução de problemas estruturados (embora possam ser

complexos) e com dados precisos, detalhados e internos à organização.
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A dificuldade de uma decisão pode dever-se a diversos factores: comple-

xidade do problema de decisão; incerteza nas premissas (muitas vezes, não

se conhecem bem as consequências de determinadas acções); existência de

múltiplos objectivos inter-relacionados sem prioridades pré-definidas; várias

pessoas envolvidas num projecto têm diferentes perspectivas que dão origem

a diversas conclusões - pequenas diferenças nos inputs provocam grandes

diferenças nos resultados.

Um aspecto importante a considerar quando se implementa um SAD é o

grau de complexidade da estrutura do problema. A classificação dos tipos

de problemas consideram elementos referentes à sua resolução [89]: dados do

problema; procedimentos utilizados na resolução do problema, objectivos e

condicionantes a considerar e estratégias a seguir.

Assim, temos a seguinte classificação de problemas de decisão:

• Problemas estruturados — problemas rotineiros ou repetitivos para os

quais existem soluções estudadas (standard). Os critérios de decisão

estão bem definidos, o número de alternativas posśıveis é relativamente

pequeno e as suas consequências fáceis de avaliar. Além disso, são

conhecidos processos para obter uma solução óptima ou pelo menos boa

para o problema. Os objectivos, normalmente envolvem a minimização

de custos ou maximização de lucros;

• Problemas não estruturados — problemas complexos, novos e não fre-

quentes, para os quais não existe nenhuma receita a aplicar. Os critérios

de decisão são imprecisos, as alternativas numerosas com consequências

dif́ıceis de enumerar e avaliar. A intuição serve frequentemente de base
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para a tomada de decisão. Por exemplo, planeamento de novos serviços.

• Problemas semi-estruturados — possuem elementos de problemas es-

truturados e elementos de problemas não estruturados. A resolução

destes problemas envolve a combinação entre processos de resolução

standard e o julgamento humano.

O nosso problema de planeamento de Auto-Promoção pode ser clas-

sificado, pelas suas caracteŕısticas já descritas, como um problema semi-

estruturado.

Sprague e Watson [89] fazem uma classificação mais estreita em quatro

tipos de problemas, fazendo uma relação entre a classificação e o tipo de

sistemas adequados à sua resolução.

Os problemas complexos podem muitas vezes ser decompostos em sub-

problemas mais fáceis de resolver. por exemplo, problemas não estruturados

podem ser decompostos em subproblemas estruturados.

Segundo Simon [77], (ver Figura 3.2) existe um modelo descritivo para o

processo de tomada de decisão, constitúıdo por fases interactivas e iterativas:

reconhecimento, desenho e escolha.

O reconhecimento é a fase que consiste na identificação e estruturação

do problema, na (re)definição clara dos objectivos a atingir. Também é a

etapa onde se deve fazer a aquisição dos dados relevantes para o problema

— é importante distinguir a informação necessária e relevante da que está

dispońıvel. Esta fase pode ser, também, uma oportunidade de mudança no

curso do processo de decisão.

A fase onde se geram e estruturam as diversas alternativas posśıveis a
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Figura 3.2: Fases do processo de tomada de decisão segundo Simon (adaptado

de [57]).

partir da informação obtida e onde é formulado o modelo (descritivo ou nor-

mativo) é a fase do desenho. A caracteŕıstica distintiva de um SAD é a

inclusão de modelos. O modelo pode gerar automaticamente as alternativas

mas em muitos casos a geração é feita manualmente pelo decisor. É impor-

tante definir primeiro os critérios de selecção com ńıveis de prioridades que

ajudam à procura de alternativas.

A fase de selecção consiste na avaliação das alternativas e na selecção

da melhor alternativa. É necessário listar as vantagens e desvantagens de

cada alternativa, examinar as consequências resultantes da escolha de cada

uma e avaliá-la em função dos objectivos a atingir. Neste processo, faz-se

uma análise de sensibilidade do modelo que serve para analisar o impacto no

seu resultado de uma mudança nas variáveis de entrada ou nos parâmetros

do modelo. A análise de sensibilidade permite aferir a robustez do método

escolhido e estudar a capacidade de adaptação à mudança das condições

inicialmente previstas. A análise pode ser automática (informa o decisor
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sobre o intervalo de variação de cada variável de entrada ou parâmetro que

não produza nenhum impacto significativo na solução) ou manual (o decisor

faz experiências com valores alternativos).

Estas três fases nem sempre são executadas de forma sequencial, já que,

por vezes, será necessário regressar a uma fase anterior.

Podemos ainda considerar a fase de implementação onde se põe em prática

a alternativa escolhida. Durante a implementação pode chegar-se à conclusão

que a alternativa seleccionada não satisfaz devidamente o objectivo.

O ambiente de tomada de decisão pode ser classificado em três categorias:

certeza, quando existe um completo conhecimento das consequências resul-

tantes da selecção de cada uma das alternativas; num ambiente de risco, o

decisor tem que considerar várias consequências posśıveis para cada alterna-

tiva, cada uma com probabilidade de ocorrência conhecida. Nestas condições,

o decisor pode avaliar o risco associado a cada alternativa. Num ambiente

de incerteza, o decisor tem que considerar várias consequências posśıveis

para cada alternativa mas não sabe ou não pode estimar a probabilidade de

ocorrência de cada uma.

Um SAD é composto por diversas componentes. Vários autores identifi-

cam diferentes componentes de um SAD. Sprague e Carlson [81], identificam

três componentes enquanto Power [69] identifica quatro componentes. No

nosso caso consideremos três componentes básicas:

• Subsistema de Gestão de dados — a percepção e compreensão de um

problema melhora se for posśıvel manipular, interagir e transformar os

dados. Podem coexistir bases de dados internas (com informação sobre
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a organização) e externas à organização, podendo apoiar-se na intra-

net e na internet. Este subsistema deve permitir a inclusão de novos

dados e a extracção de dados avaliados como não necessários, a actu-

alização e manutenção da informação contida nos ficheiros e registos.

Deve permitir estabelecer relações entre dados provenientes de diversas

fontes.

• Subsistema de gestão de modelos — constitúıdo por uma base de mo-

delos de simulação, de gestão e de previsão que conferem capacidades

anaĺıticas ao SAD (modelos estratégicos, estat́ısticos e blocos constru-

tivos de vários tipos), a partir da qual se criam e executam os modelos

e que faz a integração e manutenção dos mesmos.

• Subsistema de interface que estabelece a comunicação entre o sistema

e o utilizador. Deve apresentar os dados em diversos formatos e meios,

deve permitir a interacção com a base de dados e os modelos e a vi-

sualização simultânea de diversas informações, permitindo interacção

dinâmica entre o utilizador e o sistema.

Todos estes subsistemas devem estar em permanente interacção entre eles.

No nosso caso, o Subsistema de Gestão e tratamento de dados que inclui o

módulo de tratamento de dados; Subsistema de Interface com o utilizador

e com outros programas; Subsistema de Modelos que inclui o modelo ma-

temático do problema de optimização do planeamento de Auto-Promoção e

respectivo optimizador.
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3.2 O PlanOptimUM

A determinação da melhor afectação do espaço de auto-promoção é um

problema de decisão com objectivos múltiplos. Considerando a estimativa

da cobertura pretende-se que o mapa semanal (grelha) da distribuição dos

espaços de auto-promoção maximize a cobertura de cada produto a promover,

minimizando o seu número de inserções. Além disso, a automatização deste

planeamento permite diminuir drasticamente o tempo gasto na obtenção da

solução. Antigamente este trabalho era executado manualmente por uma

pessoa que passava toda a semana a trabalhar para obter a programação

da semana seguinte. Com o SAD proposto esta mesma pessoa, em cerca de

meio dia, obter e simular os efeitos de várias soluções. Após a escolha de

uma solução esta pode ser alterada de acordo com as condições e objectivos

particulares pretendidos.

O problema de decidir que spots colocar em cada break é um problema

de decisão semi-estruturado envolvendo a combinação entre processos de re-

solução standard e o julgamento humano. Para a sua resolução, criámos um

sistema informático de apoio à decisão que inclui um módulo de determinação

de soluções que maximizem critérios quantitativos tendo em conta os targets,

cobertura e número de contactos dentro desses — optimizador. No entanto,

a análise de cada solução gerada pelo optimizador é da responsabilidade do

utilizador. Este é quem toma a decisão de aceitar, mudar ou corrigir a de-

cisão gerada, tendo em conta que se pretende maximizar os contactos entre

cada spot e o seu público-alvo dentro do target para cada produto, satis-

fazendo determinadas restrições. O utilizador pode redefinir os limites de
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Figura 3.3: Esquema de fluxo de dados do PlanOptimUM

maximização e os critérios mı́nimos a impor tem como, as caracteristicas do

problema.

Assim, foi constrúıdo um software de apoio à decisão que engloba quatro

componentes (ver esquema da Figura 3.3), um módulo de entrada, a base

de dados, o optimizador e um módulo de visualização, avaliação e análise

da solução. Demos grande ênfase ao papel do decisor em todas as fases do

processo.
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3.3 Interface do PlanOptimUM

3.3.1 Especificação dos dados de entrada

O sistema de software PlanOptimUM tem integrado um sistema de gestão

de uma base de dados. É através desta base de dados que dão entrada

semanalmente os dados necessários à construção de uma grelha semanal. Há

três classes de dados: 1) target ; 2) produto; e 3) breaks.

Os dados têm várias categorias de caracteŕısticas que são fornecidas pelo

decisor e/ou pela Interface Columbine, no caso dos breaks e pelo Planview

no caso dos targets.

A base de dados inclui:

• Ficheiro de dados gerado pela Interface Columbine com o mapa de

breaks para a próxima semana;

• Ficheiro de dados gerado pelo Planview com informação de ratings

para cada target e para cada break/faixa horária bem como audiências

comuns a cada par de breaks/faixas horárias;

• Interface gráfica com o qual o utilizador pode adicionar, remover e

especificar um target, produto ou spot.

3.3.2 Especificação dos dados de sáıda

A principal sáıda de dados é o conjunto de spots inseridos em cada um dos

breaks auto-promocionais ao longo da semana. Estes dados são fornecidos de

três formas diferentes:
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• um ficheiro .CSV (dados separados por v́ırgulas) exportável para Excel,

para que possa ser lido pelo decisor;

• um ficheiro com formato compat́ıvel com a entrada no PlanView para

permitir utilizar em cada um dos produtos a promover os instrumentos

de análise deste software;

• interface gráfica, de modo a facilitar a análise e manipulação, pelo

utilizador.

São ainda fornecidas ainda informações sobre a performance da solução,

nomeadamente informação sobre a cobertura bem como da satisfação das

restrições importantes. É permitido ao utilizador redefinir critérios e propri-

edades para recalcular uma solução distinta. É ainda permitido, a alteração

manual de qualquer afectação de spot a qualquer break e consequente ava-

liação da admissibilidade e da performance da nova solução assim gerada.

O decisor tem um papel importante, pode escolher uma das soluções obti-

das ou pode alterar uma delas, aceitando-a ou gerando uma nova população.

É o decisor que pára este processo.

3.3.3 Interface com o Columbine e PlanView

O software Planview junta a informação de ratings, para cada instante e

para cada target, das semanas anteriores.

Esta informação pode ser composta e trabalhada de diversos modos:

é posśıvel definir targets compostos (tal como no PlanOptimUM) e gerar
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Figura 3.4: Conteúdo do ficheiro com informação dos breaks.

médias de ratings. Este programa tem também informação sobre as du-

plicações (a mesma pessoa pode visualizar spots do mesmo produto em dife-

rentes ocasiões).

A partir deste programa:

1. são gerados targets compostos iguais aos do PlanOptimUM;

2. determina-se para cada target, os ratings previstos para a semana se-

guinte como sendo a média das audiências das três últimas semanas.

3. No fim, toda a informação é exportada num ficheiro de texto para ser

lida pelo PlanOptimUM.

O Columbine é um software utilizado pela SIC para gestão da grelha de

programação, isto é, código, nome, dia da semana (1 - segunda-feira, ...),

hora de ińıcio (6,45 corresponde às 6h45m) e duração do break em segundos.

No écran de breaks existe uma possibilidade de ler o ficheiro gerado pelo

Columbine com toda a informação dos breaks.
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3.3.4 Interface Gráfica

Os prinćıpios gerais que estão na base do desenho do interface são os

seguintes (adaptado de [58]):

• Acessibilidade — permitir que qualquer utilizador, mesmo não conhe-

cendo o sistema, o possa utilizar;

• Flexibilidade — permitir que o utilizador consiga recuperar de situações

não intencionais;

• Interactividade — permitir que a informação circule eficientemente en-

tre o utilizador e o sistema e vice-versa;

• Ergonomia — permitir que o utilizador comunique eficientemente e

eficazmente com o sistema;

• Baseado em eventos — permitir que o utilizador esteja consciente das

tarefas que está a executar.

Assim, o principal objectivo na elaboração deste interface de entrada/saida

do sistema foi o de permitir ao utilizador um modo fácil, rápido e eficiente

de introdução e manipulação dos dados, de modo a facilitar este processo

iterativo de análise da solução corrente e de redefinição dos critérios quanti-

tativos, bem como um entendimento eficiente dos dados de sáıda, neste caso

da grelha constrúıda, bem como da sua análise.

Este interface foi constrúıdo usando Visual Basic. Foi testado várias vezes

com vários utilizadores no sentido de verificar as propriedades enumeradas,

as quais pretend́ıamos que fossem satisfeitas.
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Figura 3.5: Menu principal.

Figura 3.6: Menu ficheiro.

Interface de entrada de dados

Foi desenhado e testado um interface de entrada de dados cuja página

principal (Figura 3.5) tem uma barra que permite ter acesso à base dos

diferentes dados a introduzir ou alterar (targets, produto, breaks), indicar a

semana e o ano ou, se o utilizador assim o quiser, (re)calcular ou (re)avaliar

(este caso é usado quando, depois de calculada uma solução, o decisor alterou

algum critério e pretende avaliar a mudança efectuada) com a base de dados

introduzida.

O utilizador pode ainda gravar, ver todos os dados relativos a uma de-

terminada semana, criar um novo mapa semanal ou simplesmente sair (Fi-

gura 3.6).

Activando cada um dos botões referentes aos dados (Figuras 3.7, 3.8 e
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Figura 3.7: Janela de targets.

3.9) para targets, produto e breaks, abre-se uma janela que permite introduzir

as caracteŕısticas dos dados. As janelas podem ser abertas em simultâneo.

Na janela de targets (Figura 3.7), é visualizada a lista dos targets existen-

tes,, à qual se podem acrescentar novos elementos. O utilizador pode efectuar

algumas tarefas (imprimir, ver, apagar, adicionar e modificar). Quando é ac-

tivado o botão referente a ver ou modificar, aparece uma nova janela com

as caracteŕısticas do target seleccionado, que podem ser alteradas (Figura

3.10), permitindo compor um target com diferentes pesos para cada uma

das caracteŕısticas. Note-se que se associa a um target um ficheiro de texto

com informação sobre os ratings associados ao mesmo. Ficheiro esse que é

fornecido pelo Planview da Marktest.

Abrindo a janela de produtos (Figura 3.9), é visualizada a lista dos pro-

dutos existentes e, tal como no caso anterior o utilizador tem ao seu dispor

tarefas que pode efectuar sobre os produtos e suas caracteristicas. Neste caso,

acrescentou-se a possibilidade de desactivar que permite usar a informação

numa outra altura. Note-se a presença da janela que permite visualizar
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Figura 3.8: Janela do mapa de Breaks.

Figura 3.9: Janela de produtos.
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Figura 3.10: Janela de visualização/modificação de target.
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Figura 3.11: Janela de visualização/modificação de produtos.

quais os sub-produtos associados aos produtos, quando estes são selecciona-

dos. Quando é activado o botão referente a ver ou modificar, aparece uma

nova janela com as caracteŕısticas do produto seleccionado, que podem ser

alteradas, ver (Figura 3.11).

Quando seleccionado um subproduto é posśıvel acrescentar ou mudar as

suas caracteŕısticas, abrindo uma nova janela (Figura 3.12).

Ao abrir a janela dos breaks, aparece um mapa semanal, que facilita o

entendimento da localização dos breaks no tempo e na programação (Figura

3.8). É também aqui permitido a introdução manual ou leitura de um ficheiro,

produzido pelo interface Columbine, com toda a informação necessária para

especificar todos os breaks (Figura 3.13). Além disso, seleccionando um break

e escolhendo a opção modificar é posśıvel alterar as suas caracteŕısticas (Fi-
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Figura 3.12: Janela de visualização/modificação de subproduto.
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Figura 3.13: Janela de abertura de ficheiros de Breaks.

gura 3.14).

Depois dos dados introduzidos, escolhendo a opção (re)calcular ou (re)avaliar

passamos ao módulo de visualização, avaliação e análise da solução que

começa por apresentar uma grelha semanal (Figura 3.15), ou seja, uma

solução do problema.

Interface de visualização, avaliação e análise da solução

Este módulo de interface começa por apresentar uma grelha semanal (Fi-

gura 3.15), solução do problema, ou seja, uma o decisor depois de analisar

e verificar a grelha gerada (Figura 3.15), pode gravar essa grelha, abrir uma

grelha anteriormente gravada (Figura 3.16), gerar uma nova grelha (Figura

3.17), limpar a grelha (Figura 3.18) ou alterar manualmente a grelha em cada
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Figura 3.14: Janela de visualização/modificação de breaks.

dia ou dias da semana, se assim o pretender.

A chamada de “gerar grelha” invoca o optimizador que irá calcular uma

nova solução e apresentar uma nova grelha.

Por exemplo, se clicarmos em “Alterar 2a” (por exemplo na Figura 3.18)

obtemos a grelha correspondente a segunda-feira (Figura 3.19) e o decisor

pode alterar a posição das inserções spot/break representadas por “X”. Note-

se que as áreas onde a inserção não é posśıvel devido a restrições está assina-

lado com um til “∼”. A terceira coluna que contém o tempo utilizado tem

três cores distintas para facilitar a identificação, isto é, se a cor for verde quer

isto dizer que o tempo utilizado no break difere da sua duração num máximo

de 10 segundos, mas se o tempo ultrapassar em 10 segundos a duração este

passa a vermelho e se o que falta para preencher o break for superior a 10

segundos passa a amarelo.

Podemos ainda gravar um ficheiro Excel (Figura 3.20) com toda a in-

formação da grelha.

Se clicarmos em “Cob./GRPs” no écran da grelha (Figura 3.15) obtemos a



3.3 Interface do PlanOptimUM 51

Figura 3.15: Grelha semanal.
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Figura 3.16: Janela de visualização de uma grelha.

listagem dos produtos no écran (Figura 3.21) com o resumo do número total

de inserções por produto, estimação do número de contactos previsto, es-

timação da cobertura prevista, OTS’s (Opportunities To See) previstos bem

como o resumo do número de inserções por Day-part (manhã, tarde ou noite)

para cada um dos dias da semana. Esta informação pode ser exportada para

um ficheiro Excel (Figura 3.22). Enquanto que se escolhemos a opção “Res-

trições” podemos ver a listagem das restrições associadas a cada subproduto

(spots) (Figura 3.23) e a cada produto (Figura 3.26). Nestes écrans, podemos

ordenar a lista agrupando os grupos de spots de cada produto (Figura 3.23)

ou pelas restrições comuns no écran (Figuras 3.24 e 3.26) ou exportar cada

uma destas listas para um ficheiro em formato Excel (Figuras 3.25 e 3.27).
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Figura 3.17: Gerar nova grelha.
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Figura 3.18: Limpar grelha.
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Figura 3.19: Grelha de alteração de inserções Spots/ Breaks por dia da semana.

Figura 3.20: Ficheiro Excel.
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Figura 3.21: Listagem dos produtos e respectivas coberturas.

Figura 3.22: Listagem dos produtos e respectivas coberturas em formato Excel.
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Figura 3.23: Listagem das restrições de subproduto ( spot) ordenado por res-

trição.
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Figura 3.24: Listagem das restrições do subproduto ordenado por subproduto.

Figura 3.25: Listagem das restrições.
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Figura 3.26: Listagem das restrições de cada produto.

Figura 3.27: Listagem das restrições de produto.
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3.4 Gestão de Dados do PlanOptimUM

3.4.1 Caracterização de dados

Cada target é caracterizado através das seguintes categorias: sexo, classe

económica, classe etária e zona geográfica. Além disso, obtem-se um ficheiro

de ratings determinado pelo Planview feito pela empresa Marktest.

O produto é caracterizado através de:

1. Nome e código associado ao produto;

2. Inactividade ou não — o decisor decide semanalmente se deve ou não

considerar a entrada deste produto na grelha;

3. Tipo de conteúdo — Programação; Informação; Institucional; Mer-

chandising e Sponsoring;

4. Dias da semana em que o produto deve ser visto;

5. Periodicidade semanal;

6. Target associado;

7. Restrições de antecedência;

8. Percentagem mı́nima de inserções por dia;

9. Número total de inserções do produto;

10. Cobertura requerida — o decisor decide qual a percentagem do número

de indiv́ıduos pertencente ao target associado que devem visionar os

spots pelo menos uma vez;
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11. Sub-produto — cada produto a anunciar pode ter vários spots associ-

ados, com duração e conteúdo diferente. O sub-produto também pode

ser caracterizado pelo decisor nas seguintes categorias:

(a) Produto ao qual está associado;

(b) Duração do spot ;

(c) Com álcool e/ou com sexo — estas escolhas estão associadas a

restrições legais que implicam que o produto seja visionado apenas

a partir de determinada hora;

(d) Intervalo do break — determina qual o peŕıodo diário em que o

spot é inserido, com ińıcio a uma determinada hora e fim a outra,

escolhidas pelo decisor;

(e) break mais cedo — a primeira inserção semanal do spot pode ser

introduzida a partir deste primeiro break ;

(f) break mais tarde — a última inserção semanal do spot pode ser

introduzida até este último break ;

(g) Número mı́nimo e máximo de inserções do spot por semana;

(h) Percentagem mı́nima e máxima das inserções do spot relativa-

mente ao número total de inserções do produto.

Os breaks são o espaço de tempo que se encontra no intervalo de um

programa e/ou entre programas, onde são inseridos os spots promocionais.

Em geral, o mapa dos breaks semanais é introduzido através de um ficheiro

gerado pelo Interface Columbine, mas pode ser alterado manualmente.

Cada break tem associadas as seguintes caracteŕısticas:
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1. Código — a escolha deste código está relacionada com o programa ou

programas entre os quais o break é inserido (Ex: BUR2, 6h45m está

associado ao programa Bueréré, e é inserido às 6h45m);

2. Dia da semana;

3. Hora de entrada;

4. Duração — a duração t́ıpica é de 120 segundos, variando entre 6 e 150

segundos.

3.4.2 Base de Dados

Os dados de entrada são geridos através de uma base de dados relacional

aproveitando as facilidades de comunicação entre o Microsoft Visual Basic,

plataforma em que foi desenvolvida a interface gráfica de entrada, e o Micro-

soft Access. As relações entre as diversas tabelas de dados de entrada estão

representadas na Figura 3.4.2.

3.4.3 Estimação de Contactos

A previsão dos ratings (contactos de cada target com cada break) para a

semana seguinte terá que ser baseada na informação histórica recente desses

ratings. Assim, os contactos para a semana seguinte para cada break são ba-

seados nas três semanas anteriores. É feita a média móvel das três últimas se-

manas retirando eventuais outliers, sempre que tenha ocorrido uma audiência

at́ıpica devido à transmissão de um programa ocasional (por exemplojogo de

futebol, programa de final de ano, ... ).
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Figura 3.28: Esquema das relações entre as diversas tabelas de dados de entrada.
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3.4.4 Estimação da Cobertura

Foi também deesenvolvidocontém um modelo de estimação das cobertu-

ras. O modelo calcula a cobertura de cada produto nos targets desejados

para uma dada afectação do espaço de autopromoção.

O ficheiro dos ratings fornecido pela Marktest contém informação sobre os

GRP’s (número de pessoas que efectivamente viram o produto) nas semanas

anteriores. É tida em conta a proporção do universo que contactou com um

determinado break, bem como a proporção do universo comum a cada par de

breaks (ver definições na Secção 2.3).

A estimativa da cobertura de cada produto (cob) para as semanas seguin-

tes é calculada a partir dessa informação sobre os GRP ′s e do número de

inserções de cada spot associado ao produto em causa.

Em situações onde a variável resposta, neste caso a cobertura, é obser-

vada e o seu relacionamento com variáveis predictoras (número de inserções,

GRP’s) é desconhecido, é usual estimar-se a relação funcional entre resposta

e variáveis predictoras por estimação não paramétrica de curvas (recor-

rendo a estimativas do tipo kernel ou splines) [31, 88].

Recorrendo a estas metodologias verificamos que a relação entre a variável

resposta e as variáveis predictoras se ajustava bem recorrendo a modelos

polinomiais 1. Ao ajustarmos estes modelos verificamos que os termos de

maior ordem (para além do termo quadrático), de um modo geral, produziam

1O modelo foi validado do seguinte modo: utilizaram-se 50% dos dados para ajustar o

modelo e os restantes 50% para validá-lo. Depois de avaliar o modelo, utilizámos todos os

dados para o seu reajuste.
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alterações artificiais no modelo ajustado. Mais, verificamos que a qualidade

do ajuste não melhora significativamente quando inclúıamos estes termos.

Deste modo, optamos por considerar para cada um dos intervalos modelos

de ajuste de curvas quadráticos.

Assim, nesta metodologia, revela-se importante a escolha feita sobre a

amplitude e o número de intervalos bem como o ponto de corte dos mesmos

e sobre os coeficientes usados nos polinómios. Essa escolha é complexa não

havendo nenhum método standard para o fazer. Pelo que feita de modo

heuŕıstico, tendo sido testados vários modelos com diferentes pontos de corte

e/ou número de intervalos. Existe, por isso, alguma subjectividade associada.

No entanto, foram considerados alguns critérios nas opções tomadas: ga-

rantir um número mı́nimo de dados em cada intervalo e garantir a suavidade

da função final para todos os dados.

Assim, a fórmula utilizada para o cálculo da cobertura é:

cob = α0 + α1Nins + α2GRP + α3N
2
ins + α4(GRP )2, (3.4.1)

onde os coeficientes, aqui arredondados com três casas decimais, são

α0 = α1 = α3 = α4 = 0 e α2 = 1 se Nins = 1

α0 = α1 = α3 = α4 = 0 e α2 = 0.8 se Nins < 5

α0 = 0, α1 = −0.245, α2 = 0.832, α3 = 0.008, α4 = −0.005 se 5 6 Nins 6 13

α0 = −6.763, α1 = 1.256, α2 = 0.561, α3 = 0.008, α4 = −0.005 se 13 < Nins 6 18

α0 = 10.954, α1 = −0.163, α2 = 0.416, α3 = 0.008, α4 = −0.001 se 18 < Nins 6 28

α0 = 0, α1 = 1.508, α2 = 0.162, α3 = −0.021, α4 = −0.0001 se 28 < Nins 6 38

α0 = 652.714, α1 = −31.896, α2 = 0.581, α3 = 0.385, α4 = −0.001 se 38 < Nins 6 48

α0 = 22.232, α1 = 0.012, α2 = 0.200, α3 = −0.001, α4 = −0.0001 se 48 < Nins

(3.4.2)
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onde Nins é o número de inserções. Note-se que no programa de cálculo das

coberturas os coeficientes têm seis casas decimais.

No próximo parágrafo explicamos melhor como determinar a melhor or-

dem para os polinómios utilizados recorrendo a teste de hipóteses [31, 88].

Para estudarmos a relação entre uma variável resposta Y e um determi-

nado número de variáveis explicativas, podemos começar por considerar um

modelo simples (o minimal, por exemplo) passando depois para um modelo

mais complexo,por meio de modelos encaixados. Nestes casos interessa sa-

ber se a adição de uma ou mais variáveis no modelo explica uma alteração

significativa da variação total de Y .

Sem perda de generalidade, consideremos o modelo Yi = β0 + β1Xi1 + εi

com uma única variável explicativa e um novo modelo Yi = β0 + β1Xi1 +

β2Xi2 + εi, com uma variável adicional. Nestes casos, podemos considerar o

seguinte teste de hipóteses

H0 : Yi = β0 + β1Xi1 + εi (3.4.3)

H1 : Yi = β0 + β1Xi1 + β2Xi2 + εi (3.4.4)

onde a estat́ıstica de teste é:

F0 = (n− 2)× SSE(H0)− SSE(H1)

SSE(H1)
(3.4.5)

em que: SSE(H0) é a soma dos quadrados dos reśıduos obtidos usando o

modelo H0; SSE(H1) é a soma dos quadrados dos reśıduos obtidos usando

o modelo H1 (veja-se por exemplo, [31, 88]).



3.5 Modelos do PlanOptimUM 67

Rejeita-se a hipótese H0 ao ńıvel de significância α se o valor da estat́ıstica

de teste, F0, for maior que o valor de F0 com (1, n− 2) graus de liberdade.

Os modelos apresentados em cima designam-se modelos lineares múltiplos.

O modelo de regressão polinomial simples pode ser convertido num modelo

de regressão linear múltipla. Para o efeito, apenas temos que considerar

cada potência de ordem j da mesma variável X, como uma variável distinta

Xj. Deste modo, podemos sequencialmente ir ajustando polinómios de or-

dem crescente e parando quando a adição de um termo de maior ordem não

proporciona diferenças estatisticamente significativas (ou seja se o termo de

maior ordem é ou não estatisticamente diferente de zero) [31, 88].

Para a determinação dos coeficientes β recorreu-se ao método dos mı́nimos

quadrados2 [31, 88].

3.5 Modelos do PlanOptimUM

3.5.1 Modelo do Problema de Optimização

O problema de optimização combinatória aqui presente é maximizar o

número total de contactos obtidos satisfazendo um conjunto grande de res-

trições e é enquadrado no tipo de Problemas de Escalonamento e Afectação

da Promoção (PEAP). Os requisitos pretendidos e os limites foram quantifi-

cados.

Devido à sua complexidade e ao grande número de restrições, formulou-

2Os coeficientes estimados deviam ser actualizados com alguma frequência, dependendo

de alterações significativas nos elementos envolvidos: programação, targets, etc.
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se um problema simplificado, não fazendo a distinção entre produto e spot e

diminuindo o número de restrições. A formulação do problema simplificado

e do problema real são descritas na Parte II, Caṕıtulo 5.

3.5.2 Optimizador

A componente principal do optimizador é o programa computacional ba-

seado em algoritmos genéticos para encontrar uma solução do problema.

Devido às suas caracteŕısticas (problema de optimização combinatória de

classe NP , grande dimensão e complexidade), optou-se por uma abordagem

heuŕıstica para a construção de soluções admı́ssiveis — matrizes binárias que

fazem a correspondência entre breaks e spots.

Seguidamente, desenvolveu-se um algoritmo genético para aperfeiçoar o

conjunto de soluções ao longo de várias gerações. Isto é desenvolvido na

Parte II, Caṕıtulo 6.

3.5.3 Avaliação, Análise e Modificação da Solução

O optimizador gera soluções sob a forma de uma grelha semanal com as

correspondências entre breaks e spots. Estes dados podem aparecer em três

formatos posśıveis (Secção 3.3.2). O decisor tem ainda acesso à informação

sobre a cobertura da solução obtida bem como da satisfação das restrições.

O decisor pode redefinir critérios, restrições e propriedades para recalcular

uma solução distinta, bem como alterar manualmente a afectação de um spot

a qualquer break e verificar a qualidade da solução modificada.

A análise da solução gerada pelo optimizador é da responsabilidade do
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decisor. Devido à existência de diversos objectivos (muitas vezes, conflituo-

sos) que não foram exaustivamente considerados na formulação matemática

do problema, o decisor é quem toma a decisão final de aceitar, mudar ou

corrigir a solução gerada.

3.6 Utilização do PlanOptimUM

O PlanOptimUM ajuda o decisor a organizar e a processar a informação

relativa ao planeamento do espaço de auto-promoção semanal. O PlanOpti-

mUM permite ter acesso aos diferentes tipos de dados em diferentes formatos

(informação proveniente do Interface Columbine sobre os breaks, do Planview

sobre os ratings, informação sobre os targets, produtos e respectivos spots)

em qualquer altura do processo e organiza toda esta informação, melhorando

a sua manipulação por parte do decisor.

Devido às alterações na programação semanal, nos produtos e spots a

promover, o trabalho de planeamento é um trabalho semanal. Para cada

semana é necessário fazer o planeamento do espaço de auto promoção até 5a

feira da semana anterior. O utilizador necessita de:

• actualizar a lista de breaks existente — devido a alterações na pro-

gramação e suas durações, pode haver a necessidade de alterar a lista

de breaks existente;

• actualizar os ratings introduzindo o ficheiro do PlanView — as audiências

alteram-se todas as semanas;

• actualizar produtos, spots e se necessário targets, ou as suas restrições;
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• redefinir, se necessário, as estratégias de campanha, redefinindo priori-

dades de cobertura para cada produto, limites máximos e mı́nimos de

inserção de cada spot, etc.;

• gerar uma nova grelha para a semana seguinte correndo o optimizador;

• analisar a solução obtida pelo optimizador, redefinir algumas restrições

de modo a melhorar a solução obtida.

O decisor encontra-se num ambiente com informação de grande volume,

complexidade e alguma incerteza onde lhe é posśıvel avaliar cada alternativa

com a ajuda da informação compilada por este SAD que o apoia na sua

tomada de decisão. O PlanOptimUM é um sistema interactivo que tem

um grande envolvimento do decisor, proporcionando-lhe não só uma melhor

organização da informação como também lhe permite tomar uma melhor

decisão, mais consistente e mais rápida. O SAD melhorou substancialmente

quer a eficácia da decisão, com a obtenção de uma melhor solução, apoiada

na resolução de um problema formulado matematicamente, quer a eficiência

com que ela é tomada — antes da existência do SAD, demorava cerca de uma

semana a planear para a semana seguinte, e agora com o apoio do software

criado, o utilizador resolve o problema em algumas horas.
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Caṕıtulo 4

Problemas de Optimização

Combinatória

Neste caṕıtulo, na primeira secção são apresentados alguns conceitos

teóricos de optimização combinatória, necessários à resolução do nosso pro-

blema concreto, nomeadamente como se formula como um problema de op-

timização e conceitos relativos à sua resolução.

Na Secção 4.2 apresentamos, genericamente, alguns métodos heuŕısticos

de resolução de problemas de optimização combinatória. Esta secção ainda

introduz brevemente o conceito de complexidade de algoritmos e a divisão

de problemas combinatórios em várias classes. Devido à complexidade do

problema a resolver neste trabalho, apresentamos o problema de promoção

simplificado na secção seguinte. Na Secção 4.4, descrevem-se alguns proble-

mas combinatórios, que comummente surgem na literatura e que pelas suas

caracteŕısticas estão mais próximos do problema objecto de estudo nesta
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parte da tese.

Na Secção 4.5 apresentamos alguns tipos de abordagem usadas na re-

solução de problemas de optimização combinatória, dando maior ênfase às

meta-heuŕısticas, em particular aos algoritmos genéticos já que a metodologia

desenvolvida na tese baseia-se neste tipo de algoritmos.

4.1 Introdução

A optimização é uma área que consiste em técnicas e modelos matemáticos

úteis para a obtenção de soluções de problemas [65].

Os problemas de optimização (com restrições) consistem em problemas

de minimização ou maximização de uma função de várias variáveis sujeita a

condições de igualdade e/ou desigualdade.

A resolução de problemas de Optimização Combinatória (OC) baseia-

se na análise de elementos de um conjunto finito especificado pelos dados

iniciais.

Existem problemas de OC em áreas tão diversas como projectos de sis-

temas de distribuição de energia eléctrica, localização de satélites, escalo-

namento de véıculos, afectação de trabalhos ou máquinas a tarefas, em-

pacotamento de caixas em contentores, corte de barras, placas ou tecidos,

sequenciamento de genes e DNA, classificação de plantas e animais, desen-

volvimento de circuitos digitais, diagnóstico técnico, cartografia, reconheci-

mento de padrões; planeamento estratégico, sequenciamento de operações de

investimento, entre outras.
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Muitos problemas práticos reduzem-se à resolução de alguns problemas

combinatórios conhecidos. São exemplos t́ıpicos de problemas de optimização

combinatória, o problema da mochila, problemas de escalonamento, proble-

mas de empacotamento, problemas de afectação, entre outros. Os aqui men-

cionados foram escolhidos por serem os que mais se aproximam do problema

a resolver nesta parte da tese, a definir na Secção 4.3.

As técnicas de optimização servem para encontrar o melhor conjunto de

parâmetros que optimizam uma função objectivo (uni-objectivo), no sentido

de melhorar a procura na direcção de um ponto ou pontos óptimos [40].

4.1.1 Formulação

Problemas de optimização combinatória têm vindo a ser estudados e po-

dem ser formulados sobre entidades matemáticas diversas como grafos, ma-

trizes, conjuntos, etc.. Frequentemente é posśıvel formalizar o problema em

mais do que um destes modelos básicos.

No nosso caso a formulação t́ıpica é através de um modelo de programação

matemática, da seguinte forma

max z = f (x1, x2, . . . , xn)

s.a: gj (x1, x2, . . . , xn) 6 0, j = 1, ..,m,

hi (x1, x2, . . . , xn) = 0, i = m+ 1, .., k

com x = (x1, . . . , xn) ∈ Ω ⊆ Zn

onde f é a função objectivo, x o vector das variáveis de decisão definidas no
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espaço Ω ⊆ Zn, g o vector das m restrições de desigualdade e h o vector das

k −m restrições de igualdade.

Aos dados que permitem definir f , g e h chama-se instância do problema.

Os problemas de optimização combinatória caracterizam-se pelo facto

das variáveis pertencerem a um subconjunto de inteiros e/ou binários, isto

é, temos um conjunto finito de alternativas posśıveis.

Definição 4.1.1 (Uma solução x diz-se admisśıvel ) se satisfizer todas

as restrições (de igualdade e desigualdade).

Definição 4.1.2 (Região Admisśıvel) A região de soluções admisśıveis é

constitúıda pelo conjunto de todas as soluções admisśıveis e pode escrever-se

da seguinte forma:

A = {x ∈ Ω : g (x) 6 0 ∧ h (x) = 0} . (4.1.1)

Geralmente, o objectivo é encontrar uma solução óptima global x∗, num

dado espaço (região de soluções admisśıveis), maximizando (ou minimizando)

uma função objectivo f(x), que pode estar sujeita a restrições de igualdade

e/ou de desigualdade. Apesar de se supor a existência de pelo menos uma

solução óptima finita x∗, isto nem sempre é verdade já que a função objec-

tivo pode não ser limitada superiormente (ou inferiormente), ou as restrições

podem não definir uma região de soluções admisśıveis fechada.
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4.1.2 Resolução

Em geral, pretende-se encontrar um óptimo global, isto é, num problema

de maximização, o ponto ou pontos para os quais a função objectivo atinge

o seu máximo.

Definição 4.1.3 (Máximo Global) Um ponto x∗ é máximo global se f (x) 6

f (x∗) , ∀x ∈ Ω.

No entanto por vezes, dada a complexidade do problema, encontrar um

óptimo global em tempo útil não é posśıvel, pelo que encontrar um óptimo

local é suficiente.

Definição 4.1.4 (Máximo Local Fraco) Um ponto x∗ é máximo local

fraco se existe uma vizinhança V de x∗ tal que f (x) 6 f (x∗) , ∀x ∈ V .

Definição 4.1.5 (Máximo Local Forte) Um ponto x∗ é máximo local

forte se existe uma vizinhança V de x∗ tal que f (x) < f (x∗) , ∀x ∈ V

e x 6= x∗.

Os algoritmos desenvolvidos e utilizados para a resolução de problemas

combinatórios podem ser avaliados de acordo com os dois critérios seguintes:

a complexidade e a qualidade das soluções produzidas.

De acordo com o critério da complexidade os algoritmos são divididos

normalmente em duas classes: polinomiais e exponenciais. Segundo o critério

de qualidade de soluções obtidas, os algoritmos dividem-se em exactos e

aproximados.
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Muitos dos problemas que surgem em optimização combinatória são de

elevada complexidade, não sendo resolúveis em tempo polinomial (pertencem

à classe NP) [36], exigindo meios computacionais extremamente poderosos e

caros. Neste caso, a sua resolução não deverá ser feita por métodos exactos,

mas sim por métodos aproximados.

Os algoritmos exactos, garantem a obtenção de uma solução óptima para

o problema, mas têm frequentemente complexidade muito elevada, já que de

alguma forma estes recorrem à enumeração, ainda que de forma impĺıcita,

pelo que o rápido crescimento da dimensão da região de soluções admisśıveis

impede a sua aplicação na prática. Nestes casos, recorre-se a métodos apro-

ximados já que estes são bem menos exigentes quanto aos recursos computa-

cionais, particularmente no que se refere ao tempo de execução do algoritmo

de resolução. Por outro lado, como os algoritmos aproximados se baseiam

em regras de procura da solução no espaço de soluções admisśıveis, não ga-

rantem a obtenção de uma solução óptima. Mas frequentemente, asseguram

uma aproximação bastante boa a esta.

4.2 Métodos de resolução

Analisemos os algoritmos que são utilizados para a solução de problemas

combinatórios. Os três conceitos básicos inerentes a qualquer abordagem

algoŕıtmica são: representação, objectivo e função de avaliação [61]. A re-

presentação codifica as soluções candidatas de uma determinada maneira. É

de notar que para cada problema, a representação de soluções bem como a

interpretação correspondente determina o espaço de pesquisa, bem como a



4.2 Métodos de resolução 79

sua dimensão. O objectivo é uma expressão matemática que declara o que

se pretende atingir. A função de avaliação é normalmente um mapeamento

do espaço de soluções posśıveis num conjunto de números em que a cada

solução potencial é atribúıdo um valor numérico que indica a sua qualidade.

O objectivo de função de avaliação é possibilitar a comparação de soluções

alternativas. Muito frequentemente a função objectivo e a função de ava-

liação são a mesma, no entanto por vezes tal não é posśıvel ou desejável.

Há na literatura alguns exemplos, ver por exemplo [60], onde uma melhoria

significativa da qualidade da solução foi obtida quando a função de avaliação,

que originalmente era a mesma que a função objectivo, passou a ser baseada

na função objectivo, mas diferente desta.

4.2.1 Algoritmos construtivos “Gulosos”

Este tipo de algoritmos obtém uma solução admisśıvel para o problema

por construção, passo a passo, da mesma. Em cada passo é seleccionada

uma variável de decisão e a esta atribui-se um valor tal que implique o maior

proveito, de acordo com alguma regra heuŕıstica. Obviamente, o facto de

tomar decisões óptimas em cada passo do algoritmo não assegura que se en-

contre o óptimo global. Os algoritmos “gulosos” são de fácil implementação

e rápida execução. No entanto, geralmente as soluções por eles encontradas

são de pouca qualidade. Dado que estes constroem uma única solução de

forma sequencial, são extremamente senśıveis à ordem inicial dos elemen-

tos. Obviamente, o mesmo acontece com a regra heuŕıstica escolhida para

determinação da ordem de entrada dos elementos na solução.
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4.2.2 Pesquisa local

De facto às vezes é bastante dif́ıcil encontrar a solução óptima global para

um problema. Contudo, se nos concentrarmos num subconjunto relativa-

mente pequeno do espaço de pesquisa, torna-se mais fácil encontrar a melhor

solução (local) porque o número de alternativas a analisar é menor. O sub-

conjunto de soluções que se encontra na proximidade de um qualquer ponto

x da região de soluções admisśıveis é designado por vizinhança deste ponto ,

V(x) e inclui todos os pontos que são próximos (segundo alguma medida) de

x. A diferença principal entre os vários algoritmos de pesquisa local está na

definição de vizinhança, ou seja no tipo de transformação aplicada à solução

corrente para gerar uma nova solução. O tamanho da vizinhança permite

definir o conceito do óptimo local. É necessário assegurar um balanço apro-

priado entre a exploração da vizinhança das melhores soluções encontradas e

a exploração do espaço de pesquisa [61]. Caso o tamanho da vizinhança seja

relativamente pequeno, o algoritmo é capaz de, rapidamente, analisar todos

os pontos vizinhos, contudo, a probabilidade de a melhor solução encontrada

ser apenas um óptimo local torna-se maior. Se aumentarmos o tamanho da

vizinhança, que no limite pode incluir toda a região de soluções admisśıveis,

é mais provável que se encontre uma solução óptima, contudo o número de

avaliações pode atingir um valor inaceitável, inviabilizando deste modo a

aplicação prática do algoritmo.
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4.2.3 Pesquisa aleatória

Como vimos, os algoritmos de pesquisa local incidem sobre a exploração

das melhores soluções encontradas numa determinada zona, promissora, da

região de soluções admisśıveis a fim de atingir “algum” aperfeiçoamento.

No entanto, analisam apenas essa parte da região de soluções admisśıveis

e acabam por não analisar outras zonas da região de soluções admisśıveis.

Ao contrário destes, a pesquisa aleatória explora todo o espaço de soluções.

No entanto, não se debruça sobre nenhuma parte do mesmo de forma mais

detalhada, ou seja não tenta tirar partido das zonas mais promissoras da

região de soluções admisśıveis.

4.2.4 Algoritmos Genéticos

Todos os métodos previamente considerados trabalham com uma única

solução. Esta solução ou serve de base para a exploração futura do espaço de

pesquisa, ou representa a solução parcial que está a ser constrúıda. Os algo-

ritmos genéticos, trabalham não com uma solução mas sim com um conjunto

de soluções, designado por população de soluções. Esta população, à seme-

lhança da selecção natural e evolução das espécies, vai evoluindo de geração

em geração [40, 44]. Esta evolução incorpora o conceito de competição já que

as novas soluções vão sendo geradas tendo por base algumas das melhores

das soluções correntes. Além disso, algumas das soluções menos promissoras

também são usadas. Após uma série de gerações a pesquisa converge para

uma solução “boa”, mas sem garantias de optimalidade.
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4.2.5 Análise de algoritmos

Frequentemente, os problemas combinatórios têm dimensão muito ele-

vada. Por essa razão, o desenvolvimento de algoritmos rápidos é de grande

importância.

A análise da complexidade de um algoritmo descreve a maneira como

o tempo de execução do algoritmo se comporta em função do tamanho da

instância do problema, medido em passos elementares. O tamanho n duma

instância do problema é a quantidade dos dados de entrada necessários para

descrever esta instância. O aumento do tempo de execução dum algoritmo em

função do tamanho de instância é designado por complexidade do algoritmo

[36]. A função de complexidade temporal dum algoritmo expressa o tempo

que este requer para resolver cada instância do problema.

De acordo com a função de complexidade, os algoritmos são normalmente

divididos em duas classes. Os algoritmos de tempo polinomial têm a sua

função de complexidade definida como O(p(n)), onde p é uma função poli-

nomial — o seu crescimento para o infinito é da mesma ordem de grandeza

que o a função p(n). Todos os algoritmos que não satisfazem esta restrição

são denominados por algoritmos de tempo exponencial. É de notar que esta

definição inclui também algumas funções de complexidade que não são nor-

malmente consideradas exponenciais, por exemplo nlog(n) [36].

A complexidade dos algoritmos permite dividir os problemas combinatórios

em várias classes. A classe P abrange todos os problemas para os quais exis-

tem algoritmos de complexidade polinomial. Este conceito foi introduzido

independentemente por Cobham [20] e Edmonds [30]. Com este tipo de al-
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goritmos é posśıvel encontrar soluções para instâncias grandes num tempo

razoável.

A classe NP abrange todos os problemas para os quais não se conhece

nenhum algoritmo po linomial mas que podem ser resolvidos em tempo po-

linomial com a ajuda de algoritmos não determińısticos. Para esta classe de

problemas é posśıvel verificar, em tempo polinomial, se uma posśıvel solução

é admisśıvel. A solução pode ser verificada em tempo polinomial mas não

encontrada.

Dentro desta classe, podemos distinguir outra classe: a classeNP-completa,

subconjunto dos problemas tais que todos os problemasNP se podem reduzir

a um dos problemas pertencentes a este subconjunto. Se existir algum algo-

ritmo de tempo polinomial que resolva um qualquer problema desta classe,

então todos os problemas da classe NP podem ser resolvidos em tempo poli-

nomial e, nesse caso, as classes P e NP são iguais. E, ao contrário, caso não

exista nenhum algoritmo de tempo polinomial que resolve algum problema

NP , então todos os problemas NP-completos são não resolúveis em tempo

polinomial. No entanto, ainda não se provou a inexistência desse algoritmo

polinomial, [36].

A conjectura de que P 6= NP é uma das mais importantes questões em

aberto na matemática.
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4.3 Problema da promoção simplificado:

Escalonamento e Afectação da Promoção

Antes de resolvermos o problema de planeamento de auto-promoção pro-

posto que é extremamente complexo e não bem estruturado (ver caṕıtulo 2

e 5), abordamos uma simplificação do mesmo que passamos a descrever.

Fizemos as seguintes simplificações:

1. não fazemos distinção entre produto e spot.

2. reduzimos o número de restrições e tipo a que o problema está sujeito,

só se considerando as restrições da duração dos breaks e da cobertura

mı́nima. Não consideramos, por exemplo, a restrição da antecedência

de inserção, as restrições legais, do intervalo de tempo no qual os spots

podem ser inseridos.

O problema a resolver pode então ser definido da seguinte forma. Dado

um conjunto de breaks e um conjunto de spots posśıveis de serem anunciados

queremos determinar qual ou quais os spots a anunciar, bem como quando

os anunciar. Por outras palavras queremos determinar qual ou quais os spots

a serem inseridos em cada break. Pelo que definimos as seguintes variáveis

de decisão binárias:

xij =


1, se o spot j está no break i,

0, caso contrário.
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Cada break i = 1, . . . , NB, é caracterizado pela sua duração Bi e pelo

limite mı́nimo de utilização bi, enquanto cada spot j = 1, . . . , NS, é caracte-

rizado pela sua duração dj e por um número mı́nimo de contactos a atingir

num conjunto de targets previamente especificados. Um target representa

o público-alvo que é caracterizado pelo sexo, classe económica, idade, zona

geográfica. No nosso modelo, o conjunto de targets a atingir por cada spot é

descrito pelo parâmetro qtj da seguinte forma:

qtj =


1, se o target t está no conjunto especificado para o spot j,

0, caso contrário.

Dado o número de contactos ait em cada break i = 1, . . . , NB obtido para

cada target t = 1, . . . , NT , isto é, o número mı́nimo de espectadores do target

t que estará (previsivelmente) a ver o break i, podemos escrever o número de

contactos de interesse obtidos para cada spot em cada break cij da seguinte

forma:

cij =

NT∑
t=1

ait × qtj.

Assim, a restrição relativa aos contactos mı́nimos a obter para cada spot

em cada break é dada pela inequação (4.3.3), enquanto que as limitações rela-

tivas à duração e utilização mı́nima de cada break são dadas pelas inequações

(4.3.1) e (4.3.2), respectivamente.
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NS∑
j=1

djxij 6 Bi para todos os breaks, (4.3.1)

NS∑
j=1

djxij > bi para todos os breaks, (4.3.2)

NB∑
i=1

cijxij > Cj para todos os spots, (4.3.3)

onde Cj é o número mı́nimo de contactos do spot j.

O objectivo na resolução do nosso problema é a maximização do número

total de contactos obtidos para os produtos nos seus targets. Assim, o modelo

de programação linear binária para o nosso problema é o seguinte.

max

NB∑
i=1

NS∑
j=1

cijxij

s.a:

NS∑
j=1

djxij 6 Bi ∀ 1 6 i 6 NB,

NS∑
j=1

djxij > bi ∀ 1 6 i 6 NB,

NB∑
i=1

cijxij > Cj ∀ 1 6 j 6 NS,

xij ∈ {0, 1} ∀ 1 6 i 6 NB e ∀ 1 6 j 6 NS.
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Figura 4.1: Exemplos de problemas combinatórios (adaptada de [64]).

4.4 Problemas Combinatórios Relevantes

Na Figura 4.1 estão presentes alguns exemplos de problemas de opti-

mização combinatória. Pela sua importância e proximidade com o problema

de afectação de auto promoção apresentam-se aqui dois desses problemas.

Seguidamente, estes problemas serão descritos e as suas diferenças face

ao problema da auto promoção, objecto de estudo nesta segunda parte da

tese, serão salientadas.

4.4.1 Problema da mochila

O Problema da Mochila (Knapsack Problem em inglês) pode ser enunci-

ado da seguinte forma: um alpinista deve levar na sua mochila vários objec-

tos de seu interesse. Cada um dos n objectos é caracterizado pelos recursos
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que consome quando levado, por exemplo pelo seu peso pi, e pelo benef́ıcios

que dele se tira vi. Conhecida a capacidade da mochila, em termos de peso

máximo, quais os objectos, dos n existentes, que devem ser escolhidos para

colocar na mochila?

Nesta situação nós queremos então, para cada objecto decidir se este é

escolhido ou não: Assim, as variáveis de decisão serão binárias, assumindo o

valor 0, se o objecto não for escolhido e o valor 1 se o objecto for escolhido.

Temos então as seguintes variáveis de decisão:

xi =


1, se o objecto i for escolhido,

0, caso contrário.

(4.4.1)

O modelo de programação matemática é então escrito da seguinte forma:

max
n∑

i=1

vixi,

s.a:
n∑

j=1

pixi 6 P,

xi ∈ {0, 1} , i = 1, . . . , n.

Um problema que seja representado por um modelo com esta estrutura

chama-se problema da mochila, independentemente da situação que estiver a

ser considerada. O modelo em si pode ser aplicado, além do exemplo citados

acima, em casos tais como: investimento de capital, corte e empacotamento,

carregamento de véıculos, orçamento, etc, [85].
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Este problema pode ser generalizado considerando por exemplo:

1. que os objectos consomem vários tipos de recursos, por exemplo peso

e capacidade, neste caso temos mais restrições;

2. que há várias unidades de cada objecto, neste caso temos variáveis

inteiras (bounded knapsack problem);

3. que os objectos são de tipos diferentes, tendo que satisfazer condições

para cada tipo (multiple-choice knapsack problem);

4. que temos várias mochilas, neste caso temos que decidir se um objecto

é levado e em que mochila (multiple knapsack problem);

5. que temos várias mochilas, que cada objecto pode ser escolhido mais

do que uma vez e que o peso dos objectos escolhidas não pode ultra-

passar os limites de nenhuma mochila (multiple constrained knapsack

problem).

Lin [55] apresenta várias variações do problema da mochila. A formulação

deste problema é simples mas a determinação da sua solução é complexa

dado que as variáveis de decisão são binárias. Este problema foi inicialmente

exposto em 1972 por Richard Karp.

Geralmente, este problema é resolvido com programação dinâmica que

permite obter uma solução exacta do problema. Também têm vindo a ser usa-

dos algoritmos genéticos para obter soluções aproximadas [40]. As técnicas

exactas são práticas apenas para problemas de pequenas instâncias (com 100

ou menos objectos) pois, em geral, consomem muito tempo [85].
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O problema do Escalonamento e Afectação da Promoção partilha carac-

teŕısticas com os problemas das mochilas múltiplas e das mochilas múltiplas

com restrições.

No problema das mochilas múltiplas queremos decidir quais os objectos

que levamos e em que mochila o levamos xij com i = 1, . . . ,m e j = 1, . . . , n.

Enquanto que no problema das mochilas múltiplas com restrições, queremos

saber quantos objectos de cada levamos xj 6 0 inteiro com j = 1, . . . , n.

De notar que, neste caso, as mochilas têm todas os mesmos objectos e as

mesmas quantidades. Os respectivos modelos de programação matemática

são os formulados em [MM] e [MMR], respectivamente.

max
m∑

i=1

n∑
j=1

vjxij [MM]

s.a:
n∑

j=1

pjxij 6 Pi ∀i ∈ {1, . . . ,m} ,

m∑
i=1

xij = 1 ∀j ∈ {1, . . . , n} ,

xij ∈ {0, 1} , ∀j ∈ {1, . . . , n} , ∀i ∈ {1, . . . ,m} .

max
n∑

j=1

vjxj [MMR]

s.a:
n∑

j=1

pijxj 6 Pi ∀i ∈ {1, . . . ,m} ,

xj > 0, inteiros ∀j ∈ {1, . . . , n} .

onde Pi é o peso de cada mochila i.
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No nosso caso, se considerarmos que os breaks são as mochilas e os produ-

tos são os objectos, então nós queremos decidir quais os objectos que vamos

levar em cada mochila. O que difere do problema das mochilas múltiplas

pois podemos levar mais do que uma unidade de cada objecto, ainda que em

mochilas diferentes. Também difere do problema das mochilas múltiplas com

restrições porque em cada mochila só se pode levar no máximo uma unidade

de cada objecto (e não várias) e além disso as mochilas podem ter conteúdos

diferentes. O primeiro grupo de restrições é igual ao do problema das mochi-

las múltiplas já que o peso dos objectos (duração do produto) é invariante.

Além disso, temos ainda restrições de utilização mı́nima das capacidades das

mochilas e restrições relativas à utilidade individual dos objectos. Relati-

vamente à função objectivo, a nossa é diferente de ambos estes problemas,

dado que o valor de utilidade de cada objecto (produto) depende da mochila

(break) onde é levado (anunciado). Assim, podemos concluir que o nosso

problema é ainda mais complexo que qualquer um destes dois.

4.4.2 Problema de Afectação

O Problema de Afectação (Assignment Problem) é conhecido por este

nome por poder representar inúmeras situações em que é necessário afectar

pessoas a lugares, a tarefas ou a zonas de trabalho, máquinas a tarefas, etc.

Considere-se a seguinte descrição: Suponhamos que se pretende afectar um

conjunto de n tarefas a um conjunto de n indiv́ıduos e que cij é a medida

de eficiência de afectar o indiv́ıduo i ∈ {1, . . . , n} à realização da tarefa

j ∈ {1, . . . , n}. Pretende-se determinar a afectação dos indiv́ıduos às tarefas

de modo a maximizar (ou de forma mais genérica, de modo a optimizar) a
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eficiência total. As variáveis de decisão são as seguintes:

xij =


1, se o indiv́ıduo i for afecto à tarefa j,

0, caso contrário.

(4.4.2)

para todo o i = 1, . . . , n e j = 1, . . . , n.

Este problema é então descrito pelo seguinte modelo de programação

linear binária.

max
n∑

i=1

n∑
j=1

cijxij

s.a:
n∑

j=1

xij = 1 ∀1 6 i 6 n,

n∑
i=1

xij = 1 ∀1 6 j 6 n,

xij ∈ {0, 1} ∀i ∈ {1, . . . , n} e ∀j ∈ {1, . . . , n} .

onde a primeira condição indicada estabelece que cada indiv́ıduo só pode

ser afecto a uma única tarefa e a condição seguinte que cada tarefa só pode

ser realizada por um único individuo.

Neste caso, em que a função objectivo é linear, existem diversos algoritmos

eficientes para o resolver. No caso em que a função objectivo é não linear,

então o problema é NP - completo [65].

Existem algumas variantes para este problema, por exemplo o número de

indiv́ıduos e o número de tarefas podem ser diferentes. Podem ainda surgir
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situações em que o número de tarefas a ser realizada por cada indiv́ıduo e/ou

número de indiv́ıduos a realizar cada tarefa têm limites superiores e/ou infe-

riores. Outras variantes já estudadas abordam diferentes funções objectivo.

O nosso problema também é próximo deste tipo de problemas. Suponha-

mos que os breaks são os indiv́ıduos, os spots são as tarefas, a duração de

cada spot é o tempo necessário à execução da tarefa e a duração de cada

break é o tempo que cada indiv́ıduo tem dispońıvel para executar tarefas.

As duas primeiras restrições impõem que cada indiv́ıduo execute tarefas du-

rante pelo menos um determinado peŕıodo de tempo sem ultrapassar o seu

tempo dispońıvel. Apesar de não impedirmos que uma tarefa seja realizada

várias vezes por indiv́ıduos diferentes, impomos que todas elas sejam reali-

zadas. No entanto, o último tipo de restrições não se consegue explicar à luz

deste problema, pois impõe que a soma das eficiências de todos os indiv́ıduos

que realizam determinada tarefa tenha um mı́nimo. Ora, isto não é impor

que cada tarefa seja realizada com um mı́nimo de eficiência, já que cada ta-

refa pode ser realizada por vários indiv́ıduos. Assim sendo, apesar do nosso

problema ser próximo de um problem da afectação, não é um problema de

afectação.

4.5 Metodologias de Resolução

Nesta secção apresentaremos alguns tipos de abordagens usadas na re-

solução de problemas de optimização combinatória e em particular na re-

solução dos dois problemas apresentados na secção anterior. Daremos maior
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ênfase às meta-heuŕısticas, particularmente aos algoritmos genéticos pois es-

tes são utilizados na resolução do nosso problema.

Consideram-se dois tipos de abordagens à resolução de problemas de op-

timização combinatória:

• Técnicas exactas que obtêm e garantem uma solução óptima re-

correndo, por exemplo, à enumeração expĺıcita (gerar e avaliar todas

as soluções admisśıveis), à enumeração impĺıcita (não gera todas as

soluções admisśıveis mas elas são implicitamente avaliadas), formulação

em PLI (Programação Linear Inteira) e consequente resolução com al-

goritmos apropriados, por exemplo algoritmos em grafos, partição e

avaliação sucessivas, programação dinâmica, entre outros.

No entanto, como já foi referido, existem razões que impedem a uti-

lização destas técnicas na resolução de problemas, nomeadamente a di-

mensão do problema que frequentemente conduz a tempos de resolução

inaceitáveis.

Neste trabalho, como veremos no próximo caṕıtulo, os problemas de

dimensão mais reduzida são também resolvidos por um método exacto.

O método exacto usado é o Branch and Bound que se encontra imple-

mentado na toolbox do MatLab. Assim, não se considera relevante a

discussão deste tipo de métodos.

• Técnicas aproximadas ou heuŕısticas que têm como objectivo ob-

ter soluções boas de uma forma eficiente , ou seja com recursos compu-

tacionais modestos, muitas vezes baseadas em procedimentos simples e
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intuitivos. Não obtêm a solução óptima ou, mesmo que o façam, não

são capazes de garantir a optimalidade da solução obtida.

Estes métodos caracterizam-se por tempos de execução modestos, facili-

dade de implementação, flexibilidade e simplicidade.

Existem diferentes tipos de heuŕısticas:

• construtivas – constroem uma solução, passo a passo, segundo um con-

junto de regras pré-estabelecidas;

• de melhoramento – partem de uma solução admisśıvel qualquer e pro-

curam melhorá-la através de sucessivas pequenas alterações;

• compostas – têm primeiro uma fase construtiva e depois uma fase de

melhoramento.

Este tipos de heuŕısticas (de melhoramento e compostas) podem ser con-

sideradas de pesquisa local. A pesquisa local é iniciada com uma solução

e, em cada iteração do algoritmo é escolhida uma nova solução numa vizi-

nhança, pre-definida, da solução corrente. Em cada iteração ou é analisada

toda a vizinhança e posteriormente seleccionada a melhor solução (técnica

da máxima descida) ou procura-se aleatoriamente um solução vizinha que

melhora a função objectivo (técnica de descida aleatória). Este processo de

substituição da solução corrente por uma solução melhor é repetido até que

não haja nenhuma solução melhor na vizinhança da solução corrente ou o

critério de paragem, previamente estabelecido, seja satisfeito. Nestes tipos

de heuŕısticas a procura faz-se por evolução de uma solução e como tal a qua-

lidade da melhor solução obtida é muito dependente da solução inicial. Estes
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métodos frequentemente ficam presos num óptimo local, pois a definição de

vizinhança não lhes permite a exploração global do espaço. Caso contrário,

isto é, se a vizinhança fosse definida de modo a permitir que a procura se fi-

zesse numa grande área da região de soluções admisśıveis, então perderiam a

sua caracteŕıstica distintiva, rapidez. Vários autores propuseram heuŕısticas

para resolverem o problema da mochila, ver por exemplo [18, 35, 43], e de

afectação, ver por exemplo [17, 27, 73].

As Meta-heuŕısticas surgiram nos anos 80 e são potencialmente aplicáveis

a qualquer problema de optimização. São também conhecidas por heuŕısticas

modernas, heuŕısticas genéricas ou heuŕısticas da natureza pois derivam da

análise e da analogia de certos fenómenos f́ısicos, biológicos ou provenientes

das ciências sociais. De entre estas, salientam-se pela sua grande aceitação

e utilização, nos mais variados problemas, os algoritmos evolutivos. A sua

principal caracteŕıstica distintiva é o facto de os algoritmos evolutivos pro-

curarem uma “boa” solução para o problema a partir da evolução de um ou

mais conjuntos de soluções potenciais.

Os algoritmos evolutivos são uma classe de técnicas de procura estocástica.

Os primeiros algoritmos evolutivos (AE) surgiram nos finais da década de 60.

Incluem os seguintes métodos [15, 80]:

• Estratégias evolucionárias propostas por I. Recherberg [71];

• Algoritmos genéticos propostos por Jonh Holland [44];

• Programação evolucionária propostos por Fogel, Owens e Walsh [34].

Mais recentemente surgiram outros métodos evolutivos, tais como:
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• Programação genética propostos por Koza [50, 51, 52];

• Colónia de Formigas por Dorigo et al. [28, 29];

• Enxame de part́ıculas por Kennedy and Eberhart [48];

• Electromagnetismo por Debels and Vanhoucke [27].

Cada uma destas abordagens surgiu de uma forma independente e apre-

senta caracteŕısticas muito próprias. As diferenças entre as várias técnicas

baseiam-se na codificação do espaço de pontos de procura, nos tipos de meca-

nismos de selecção usados, na estrutura dos operadores usados e nas medidas

de desempenho, no entanto, todas elas são inspiradas na evolução da natu-

reza.

4.5.1 Algoritmos Genéticos

Os Algoritmos Genéticos (AG’s) foram inicialmente propostos por Hol-

land [44], em meados dos anos 70, inspirado pelos mecanismos da evolução

biológica e selecção natural.

De acordo com a teoria da evolução, formulada por Charles Darwin1

quanto melhor um indiv́ıduo se adaptar ao seu meio ambiente, maior será a

sua hipótese de sobreviver e gerar descendentes. Esporadicamente, surgem

ou podem surgir indiv́ıduos com alguma caracteŕıstica que os distinga dos

restantes elementos da sua espécie — indiv́ıduo mutado.

1Em 1859 Charles Darwin (1809-1882) formulava no seu livro “The origin of species”

a Teoria da Evolução, também conhecida pela Teoria da Selecção Natural.
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Dada a inspiração dos AG’s na evolução da espécie, uma solução é deno-

minada por indiv́ıduo e um conjunto de indiv́ıduos é denominado população.

A população é manipulada, dando origem a una nova população (da geração

seguinte), usando um ciclo de selecção de bons indiv́ıduos seguido de geração

de descendentes destes. Esta geração faz-se recorrendo a operadores de re-

combinação e mutação.

A cada indiv́ıduo é associada uma função de avaliação, que permite deter-

minar a sua qualidade, isto é, quão boa esta solução é a resolver o problema.

Indiv́ıduos com elevados valores (assumindo a maximização da função de ava-

liação) são seleccionados para reprodução, gerando-se assim um conjunto de

novos indiv́ıduos relacionados com os escolhidos. Se estes novos indiv́ıduos

forem “bons” são então inseridos na nova população; caso contrário apenas

alguns sendo a maior parte eliminados. Este processo de criação de novos

indiv́ıduos por variação dos melhores tende a melhorar a qualidade da melhor

solução.

Dado que os novos indiv́ıduos são gerados de forma estocástica então os

AG´s são algoritmos de pesquisa estocástica, mas têm a caracteŕıstica de que

a aleatoriedade na geração de novas soluções é guiada por soluções previa-

mente obtidas. Assim, os AG’s conseguem pesquisar mais intensamente as

zonas que contêm as melhores soluções sem no entanto impedir a pesquisa

de outras zonas da região de soluções admisśıveis.

As vantagens principais dos AG’s, comuns a alguns outros algoritmos

evolutivos, são as seguintes [33]:

• Simplicidade conceptual: composto apenas pelas fases de inicialização,



4.5 Metodologias de Resolução 99

avaliação, selecção e geração que são aplicadas em ciclo até a população

convergir;

• Ampla aplicabilidade: aplicáveis a qualquer problema que pode ser

formulado como de optimização. É no entanto necessário definir a

representação das soluções, a função de avaliação, a função de selecção,

e os operadores de geração (cruzamento e mutação) de novas soluções

com base nas já existentes;

• Eficácia: é posśıvel obter boas soluções para problemas com carac-

teŕısticas mais dif́ıceis como restrições não lineares, condições não es-

tacionárias, grande dimensão que frequentemente levam à obtenção de

fracos resultados ou até à impossibilidade de utilização de métodos

clássicos;

• Hibridização: a sua estrutura facilita a incorporação relativamente na-

tural de conhecimentos espećıficos ao problema em causa. Por exemplo,

incorporar métodos de pesquisa local para afinar a solução [Reeves99]

ou algoritmos “gulosos” na geração da população inicial.

• Implementação paralela e distribúıda: por exemplo pode-se fazer em

paralelo a avaliação de indiv́ıduos e a implementação de operadores de

geração, podem-se evoluir populações em paralelo, etc.

• População de soluções: permite uma maior robustez a alterações dinâmicas,

pois ainda que a melhor solução passe a ser “má” ou até não admisśıvel,

provavelmente haverá soluções satisfatórias na população.
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Figura 4.2: Algoritmo Genético.

4.5.2 Funcionamento Básico dos AG’s

Algoritmos genéticos são métodos de procura e optimização que imitam

o passado de evolução natural através dos operadores genéticos como o cru-

zamento (crossover) e a mutação. Consideram uma população de pontos,

cada um representando uma solução posśıvel no espaço de procura. Cada in-

div́ıduo tem um valor associado (função objectivo ou de avaliação) que mede

a sua performance no sistema. Indiv́ıduos com uma maior performance têm

uma maior oportunidade para reproduzir, isto é, de passar as suas carac-

teŕısticas a futuras gerações [40]. Destes, há ainda uma parte que passa ou

pode passar directamente para a população seguinte (elitismo). Na Figura

4.2 podemos ver a evolução da população num AG.

A ligação entre o algoritmo e o problema real que está a ser estudado é

feita através da codificação do espaço de soluções (frequentemente uma co-

dificação binária) onde cada solução é transformada numa “string” definida

como cromossoma. Através da função objectivo a performance de cada in-
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div́ıduo (solução ou cromossoma) é quantificada. Os principais passos de um

AG são os seguintes:

• Gerar uma população inicial;

• Avaliar o fitness dos indiv́ıduos da população gerada;

• Repetir os seguintes passos até que seja atingido o critério de paragem:

– Seleccionar os indiv́ıduos que serão os pais;

– Recombinar os pais para produzirem novos elementos (filhos);

– Avaliar o fitness dos filhos;

– Substituir a população inicial, pelo menos parte, pelos filhos;

– Introduzir mutação em alguns indiv́ıduos.

4.5.3 Tipos de Representação

Os AG’s operam num grupo de posśıveis soluções, chamado população que

consiste num conjunto de parâmetros codificados, os cromossomas. A repre-

sentação usada para a população e os operadores genéticos escolhidos para a

transformação das gerações influenciam a qualidade, eficiência e eficácia, da

procura de um algoritmo evolucionário, [17, 85]. Dáı a importância de uma

boa escolha.

Existem vários tipos de representação. Uma das mais usuais é a repre-

sentação binária, onde cada cromossoma é uma string binária. No entanto

também são usadas representações inteiras (string com números inteiros) e
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reais (string com números reais). A escolha da representação depende do tipo

de problema a tratar. A escolha de uma representação inteira pode revelar-se

mais natural, em quanto que a representação real pode oferecer vantagens

para o cálculo da função objectivo [16].

No problema da mochila, é comum usar a representação binária, mas

cada cromossoma também pode ser representado por um vector ordenado de

inteiros, por um vector de permutações [85] ou uma representação real onde

cada cromossoma é um vector de números reais w = (w1, . . . wn). Cada gene

representa um objecto.

No problema da afectação, também é frequentemente usada a repre-

sentação inteira onde cada inteiro identifica um indiv́ıduo que é afecto a uma

coordenada de um vector. Cada coordenada representa uma tarefa, [17, 73].

No entanto é posśıvel encontrar representação binária na literatura [56].

4.5.4 Obtenção da população inicial

Depois de escolher a representação a usar, é necessário criar a população

inicial. Usualmente, a população inicial é obtida aleatoriamente a partir da

geração números aleatórios uniformemente distribúıdos no domı́nio escolhido

(binário, inteiro, real), [17].

Outros autores optam por tirar partido do problema e da sua estrutura,

obtendo a população inicial através de heuŕısticas construtivas [68], [35].
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4.5.5 Operadores Genéticos

A escolha da representação para os cromossomas implica uma escolha

adequada dos operadores genéticos a serem usados. Embora apresentemos

aqui várias alternativas para os diferentes tipos de operadores genéticos,

nos problemas referidos (problema da mochila e da afectação) os operadores

genéticos mais usados são o torneio para selecção, cruzamento uniforme, sim-

ples e mutação por bit, por troca, inversão [85, 18], [17], [73], [43] atendendo

ao facto de existirem variações dentro dos operadores.

Selecção

O operador selecção determina que indiv́ıduos da actual população serão

os pais da próxima geração. Operadores de selecção, são usados para selec-

cionar os indiv́ıduos de uma geração que passam para a geração seguinte,

sendo que aos mais usados são:

Roleta — Esta é a técnica de selecção mais simples. A selecção por

roleta é um mecanismo de escolha probabiĺıstica. Cada cromossoma ocupa

um espaço na roleta (ćırculo) proporcional ao seu valor de aptidão (fitness).

Cada vez que a roleta roda, gera-se um número aleatório e, o indiv́ıduo

cuja fatia inclua esse número é escolhido. Os indiv́ıduos com maior área no

ćırculo têm mais hipóteses de serem seleccionados. Os cromossomas mais

aptos começam logo a dominar desde as primeiras gerações.
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Torneio — Um número fixo de t indiv́ıduos da população são selecci-

onados aleatoriamente. Aquele com maior aptidão, de entre eles, de acordo

com as medidas de desempenho, é seleccionado para a população intermédia

(número de indiv́ıduos a escolher) e usado como pai. O processo é repetido

até que a população intermédia seja preenchida. Neste algoritmo o valor do

parâmetro t pode ser definido como uma percentagem do tamanho da po-

pulação N e variar entre 2 e N [39]. O valor t está relacionado com a pressão

de selecção, quanto maior for o valor de t, maior é a pressão de selecção. Para

o problema da afectação, este é o método usado em [17, 73] para a escolha

dos pais da geração seguinte.

Amostragem Universal Estocástica — Semelhante ao método da

roleta, mas com N marcadores, isto é, os apontadores (pointers) igualmente

separados substituem os números aleatórios. O primeiro apontador é ob-

tido a partir de um número gerado aleatoriamente entre 0 e uma distância

previamente fixada, Dpointer [4]:

Dpointer =

∑N
i=1 FOi

NS
(4.5.1)

onde NS é o número de indiv́ıduos a serem seleccionados e FOi o valor da

função objectivo do elemento i.

Selecção Local — O indiv́ıduo a ser seleccionado é condicionado a

uma zona chamada vizinhança local.

Vizinhança é definida como a estrutura onde a população é distribúıda

e pode ser interpretada como um grupo de indiv́ıduos associados. Inicial-
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mente, metade da população é seleccionada, aleatoriamente ou por um dos

métodos descritos anteriormente. Seguidamente, uma vizinhança é definida

para cada um destes indiv́ıduos, sendo os seus pais seleccionados dentre eles.

A estrutura da vizinhança pode ser linear de duas ou três dimensões [39].

A estrutura define o tamanho da vizinhança, isto é, o número de in-

div́ıduos. Troca de informação dentro da população é garantida pela sobre-

posição da vizinhança [39].

Truncagem — Depois de ordenar por ordem decrescente os n indiv́ıduos

da população de acordo com o seu desempenho (valor da função objectivo),

só os melhores é que podem ser progenitores. É obvio que é necessário definir

quantos é que vão ser progenitores [23]. Nesta técnica, só parte da população

pode ser seleccionada (geralmente entre 10% e 50%) [8].

Existem estratégias que permitem comparar a eficiência de várias técnicas

de selecção. No entanto, não é posśıvel definir previamente qual a melhor

técnica a usar num determinado problema de optimização.

Cruzamento/Recombinação

Este operador permite a geração de dois novos cromossomas (filhos) de

uma nova geração a partir de cromossomas presentes na população actual

(pais), através de uma troca de genes entre eles. Esta troca é feita em

uma ou mais posições no cromossoma, definindo o tipo de cruzamento a ser

aplicado. É aplicado com probabilidade dada pela taxa de cruzamento.

Este é o processo mais poderoso de modificação de informação que os AG
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usam para procurar solução óptima, pois permite uma rápida exploração do

espaço de procura. Como a informação que é passada às gerações futuras

é obtida dos indiv́ıduos com melhor desempenho, este não é um processo

aleatório de procura mas sim em processo que explora as regiões do espaço

de procura [6, 40].

Seguidamente descrevem-se os métodos mais frequentemente usados.

Cruzamento de Um Ponto ou simples — Neste tipo de cruzamento,

escolhem-se dois cromossomas pais e determina-se, de forma aleatória (uni-

formemente) uma posição de corte no primeiro cromossoma. A esta posição

chamamos ponto de cruzamento. São então gerados dois indiv́ıduos combi-

nando os genes de um dos progenitores até ao ponto do cruzamento com os

do outro progenitor a partir do ponto de cruzamento. Em [17], os autores

usam este método no algoritmo genético proposto para resolver o problema

da afectação.

Cruzamento Multi-Ponto — Neste cruzamento, determina-se, de

forma aleatória (uniformemente), i pontos de cruzamento e entre 1 e o número

máximo de genes, sem repetição. São então ordenadas por ordem crescente

os pontos de cruzamento, entre cada dois pontos de cruzamento consecutivos,

trocam-se os genes entre os pais gerando assim os seus dois descendentes [79].

A informação até ao primeiro ponto de cruzamento não é trocada entre

os dois indiv́ıduos progenitores [14].
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O cruzamento múltiplo possibilita a diminuição dos fenómenos de ruptura

do cruzamento simples. A ruptura é um fenómeno que consiste em, durante o

processo de recombinação genética, certa informação dos indiv́ıduos progeni-

tores não ser passada aos indiv́ıduos descendentes. Na prática, pode-se dizer

que a redução deste efeito de ruptura conduz a um aumento da eficiência do

mecanismo de cruzamento. DeJong [26] e mais tarde Booker [14] mostraram

que este fenómeno pode ser reduzido pela alteração do mecanismo de cru-

zamento. A alteração referida consiste em considerar mais de um ponto de

cruzamento seleccionado aleatoriamente.

Cruzamento uniforme — No cruzamento uniforme, todos os pontos

são potencialmente pontos de cruzamento. O conceito é baseado na definição

de uma máscara, que é gerada aleatoriamente, e com mesmo número de genes

que o cromossoma. Cada gene da máscara identifica qual os pais que deram

o gene para o cromossoma. Cada gene do novo indiv́ıduo é igual ao gene do

pai se o gene da máscara é 1 (um) e é igual ao gene da mãe se o gene é 0

(zero) [6, 83].

Existem outras técnicas de cruzamento, mas com pouca aplicação [24,

38, 84]. Apesar dos vários estudos comparativos efectuados, ver por exemplo

[83, 6], é dif́ıcil de definir, à partida, qual a melhor técnica de cruzamento

para um problema em particular. Assim a escolha da técnica, bem como da

razão do cruzamento devem ser baseados numa avaliação experimental.
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Mutação

Os operadores de mutação permitem introduzir informação genética nova

nos indiv́ıduos que constituem a população, bem como garantir que um de-

terminado caracter genético não tenda a desaparecer na população. Para tal

escolhe-se aleatoriamente um gene do cromossoma e altera-se o seu valor, de

acordo com uma determinada probabilidade.

Assim, a mutação tem a função de manter a diversidade genética da

população, evitando que ao longo das várias gerações se perca informação

relevante, devido à eliminação dos piores cromossomas. Além disso, através

da troca aleatória de genes é introduzida diversidade genética na população, o

que permite que os AG’s explorem novas áreas do espaço de procura evitando

ficar presos em óptimos locais [6].

Alguns dos operadores que podemos encontrar na literatura são:

Mutação por Bit ou padrão — Nesta mutação selecciona-se aleato-

riamente um gene do cromossoma que é alterado, [43], [35].

Mutação por reposicionamento — Selecciona-se aleatoriamente um

gene do cromossoma para ser eliminado e posteriormente inserido noutra

posição, também ela seleccionada aleatoriamente.

Mutação por troca — Aleatoriamente seleccionam-se dois genes do

cromossoma, e trocam-se os seus valores, [17].
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Mutação Uniforme — À semelhança do cruzamento uniforme, na

mutação uniforme é também criada uma máscara. Esta máscara indica os

genes a serem mutados.

Mutação por Inversão — A inversão produz a troca de informação

dentro de um cromossoma. É usado com o objectivo de re-ordenar os genes

dentro dos cromossomas, de modo a aumentar o potencial para evolução [40,

6]. São escolhidos aleatoriamente dois pontos do cromossoma e são invertidos

os genes no intervalo seleccionado. Este operador é particularmente útil

quando a função objectivo varia com o tempo, [73].

Imigração — Um outro tipo de mutação é obtido pela geração aleatória

de novos elementos para a geração seguinte. Neste tipo de mutação, geral-

mente, estes indiv́ıduos são gerados aleatoriamente da mesma forma que o

foi a população inicial [60].

4.5.6 Obtenção da nova população

Os novos indiv́ıduos (cromossomas) devem ser inseridos na população. É

necessário, entre outras coisas, ter em consideração o número de indiv́ıduos

descendentes e qual a poĺıtica de escolha dos indiv́ıduos da população que

irão ser substitúıdos.

Na Re-inserção pura, o número de indiv́ıduos descendentes gerados é

igual ao tamanho da população. No final de uma geração, a nova população

será constitúıda exclusivamente pelos indiv́ıduos descendentes. Já na Re-
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inserção Uniforme o número de indiv́ıduos descendentes gerados é inferior

ao tamanho da população. Assim, da população actual selecciona-se aleato-

riamente indiv́ıduos para serem substitúıdos pelos indiv́ıduos gerados.

Um outro tipo de re-inserção muito usada é a Re-inserção Elitista.

Esta foi inicialmente proposta por DeJong [26] e garante a passagem dos

melhores indiv́ıduos ao longo das gerações. Na Re-inserção elitista, define-se

uma elite constitúıda pelos melhores indiv́ıduos encontrados até ao momento.

Logo, o número de indiv́ıduos descendentes gerados é inferior ao tamanho

da população. Os indiv́ıduos descendentes vão substituir os indiv́ıduos da

população que não fazem parte da elite. Em geral, os melhores α indiv́ıduos

da população são escolhidos para formar a elite. A escolha do parâmetro

α está directamente relacionada com a pressão da selecção. Quando valores

elevados de α são escolhidos, existe uma maior influência da elite na procura

e a diversidade da população tende a diminuir.

4.5.7 Parâmetros de controlo

A eficiência e eficácia do AG depende não só da escolha da representação

do problema e dos operadores genéticos, mas também dos parâmetros de

controlo. O aumento do tamanho da população e do número de gerações

conduzem, geralmente, à obtenção de soluções de melhor qualidade. As taxas

de cruzamento e mutação também têm grande influência na qualidade dos

resultados.

Como não há nenhuma teoria que descreva como é que os AG’s funcio-

nam, muitas destas decisões são tomadas em função da experiência prévia.
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Dado o elevado número de parâmetros, a sua interdependência e a falta

de conhecimento teórico sobre o comportamento do algoritmo e de como a

região de soluções admisśıveis é pesquisada, não é posśıvel encontrar o valor

óptimo para estes parâmetros. De salientar que, além disso, o valor óptimo

destes parâmetros não é o mesmo para todas as instâncias dos problemas.

Pelo que se recomenda um estudo emṕırico de avaliação da performance do

método para um conjunto alargado de valores para os diversos parâmetros.

O conjunto que em média obtiver melhores resultados será então escolhido.

Tamanho da população e número de gerações

É necessário encontrar um ponto de equiĺıbrio entre o tamanho da po-

pulação e o número de gerações a usar. Geralmente o aumento do valor

destes dois parâmetros conduz a soluções de melhor qualidade, mas à custa

de maiores tempos computacionais, já que há um maior número de soluções

a serem avaliadas. Assim, para um determinado número de soluções a avaliar

é necessário balancear estes dois parâmetros [40]. Uma população de grande

dimensão implica uma melhor exploração do espaço de soluções, isto é da

região de soluções admisśıveis, enquanto que um maior número de gerações

permite uma melhor exploração das soluções promissoras.

O tamanho da população depende essencialmente do número de genes nos

cromossomas a serem processados e no grau do paralelismo do computador

[40, 41].

Taxa de Cruzamento

É a percentagem de novos indiv́ıduos a serem gerados pela operação de

cruzamento. Uma percentagem grande leva à introdução de novos indiv́ıduos
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na população mais rapidamente e consequentemente a uma maior exploração

da evolução do indiv́ıduos. No entanto, a procura pode ser um pouco errática

por não manter uma direcção. E uma percentagem muito pequena pode

tornar o AG lento, uma vez que a população é estável, ou seja, de geração

em geração pouco se altera, e se concentra numa zona menor do espaço de

procura. Goldberg, Deb e Clark [41] mostraram que o tamanho óptimo da

população depende do método de selecção usado e das caracteŕısticas do

problema espećıfico sob estudo.

Taxa de Mutação

Os AG’s têm tendência a convergir para óptimos locais, já que a maior

parte da sua população se concentra nas zonas da região de soluções ad-

misśıveis onde se encontram as soluções mais promissoras. A mutação é

usada para garantir a existência de diversidade genética na população. No

entanto, a taxa de mutação não pode ser demasiado elevada para não proi-

bir a obtenção de pequenas melhorias localmente e não tornar o algoritmo

desprovido de direcção na procura.



Caṕıtulo 5

O Problema de Optimização da

Auto-promoção

Nesta secção começamos por rever os conceitos introduzidos na Secção

2.3 e definir a notação necessária à sua utilização. Depois apresentaremos

um quadro resumindo a notação aqui apresentada bem como a já definida no

caṕıtulo anterior, passando por fim à obtenção de um modelo de programação

matemática para o nosso problema. Definimos o problema real e depois o

problema simplificado.

5.1 Descrição

Cada break i é uma janela temporal na qual serão anunciados vários spots

j, cada um correspondendo a um anúncio de auto-promoção que potencial-

mente será posto no ar. Há ou poderá haver mais do que um spot para um

mesmo produto, isto é, anúncios de um mesmo produto com durações dife-

113
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rentes. Em cada anúncio promove-se um produto k (correspondendo a um

produto, programa ou serviço). Os produtos têm um púbico alvo para o qual

são anunciados, denominado por target t.

Dos dados audimétricos é posśıvel estimar o número de espectadores de

cada target t presentes em cada break i cit. Nesta secção cit é considerado

um parâmetro, e a forma de o estimar já foi discutida no Caṕıtulo 3.

Definamos, então os conceitos de forma mais precisa:

• spot (j) é o anúncio de autopromoção a ser publicitado.

• break (i) é uma janela temporal na qual serão anunciados o conjunto

de spots que vão para o ar num dado intervalo de tempo, ao longo da

semana.

• produto (k) é o conteúdo a promover por, pelo menos, um spot e haverá

mais de um spot sempre que houver anúncios diferentes. Estes poderão

incluir um programa, um item de merchandizing, etc.

• target (t) é o público-alvo.

• GRP representa o número total de contactos entre um spot e o seu

público-alvo, expresso em percentagem do número total de indiv́ıduos

do público-alvo.

• Cobertura (cob) percentagem do target que teve, pelo menos, um con-

tacto, isto é, viu um spot de um determinado produto. Para este efeito,

consideram-se telespectadores todos os indiv́ıduos que viram pelo me-

nos um segundo do evento/canal. A taxa de cobertura ou Audiência
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Total, mede a percentagem de telespectadores. Note-se que, mesmo que

um indiv́ıduo contacte duas ou mais vezes com o mesmo evento/canal

apenas é considerado uma única vez.

A

B
× 100,

onde A é o número de indiv́ıduos do target que contactaram com o

evento/canal pelo menos 1 segundo e B o número total de indiv́ıduos

do target.

• OTS = GRP
cob

é o número de vezes que em médiacada pessoa do target

contacta com o anúncio.

• Rating (rat) percentagem de contactos em cada break. Taxa média de

audiência (Rating- audiência média por segundo). Para o seu cálculo,

cada indiv́ıduo é ponderado pelo tempo de contacto com o evento/canal.

A

B × C
× 100,

onde A é o total de segundos contactados, B a Duração do programa

e C o número indiv́ıduos do target.

• Share é a audiência de um evento/canal. É calculado a partir do tempo

total dispendido a ver esse evento/canal relativamente ao tempo total

dispendido a ver televisão (canal base).

A

B
× 100,

onde a A é a percentagem Ratings do evento/canal e B a taxa média

de audiência. A taxa média de audiência é dada por C
D×E

× 100, onde
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C é total de segundos contactados no Total de Televisão, D a Duração

do evento e E o número de indiv́ıduos do target.

Para medir e ou impor a qualidade da alocação do espaço de auto-

promoção tem-se em atenção:

1. Número de contactos (GRP );

2. A cobertura de cada produto, designado por cob;

3. O número médio de contactos dos indiv́ıduos do target que contactaram

com a campanha, OTS.

A alocação dos spots aos breaks é feita com o objectivo de maximizar o

GRP total, ou seja, o número total de contactos entre todos os spots anun-

ciados e os respectivos públicos-alvo, satisfazendo o seguinte conjunto de

restrições:

1. Frequência: percentagem mı́nima de inserções num determinado inter-

valo de tempo, de modo a garantir uma maior frequência dos anúncios

imediatamente antes do programa ir para o ar;

2. Distribuição: percentagem mı́nima de inserções em cada dia, de modo

a garantir a distribuição dos anúncios ao longo da semana;

3. Número de anúncios: número de inserções de spots de um mesmo pro-

duto. São impostos limites superiores e inferiores para o número de

vezes que um produto é anunciado, está limitado superior e inferior-

mente;
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4. Utilização do spot : número de inserções de um spot. O número de vezes

que um spot é utilizado, está limitado superior e inferiormente;

5. Utilização relativa do spot : a percentagem de inserções de um determi-

nado spot para anunciar um produto, isto é, o rácio entre as inserções

de um determinado spot e as inserções do produto desse spot, está

limitada superior e inferiormente;

6. Conjunto de breaks : limitação dos spots de determinados produtos a

serem inseridos apenas num conjunto predeterminado de breaks ;

7. Intervalo de breaks : os spots de determinados produtos só podem ser

inseridos em determinados intervalos de tempo, por exemplo os spots

que tiverem referência a álcool ou sexo, só podem ser transmitidos após

as 23h;

Além disso, obviamente é necessário garantir que:

1. Os spots inseridos num break não ultrapassam a duração do mesmo e

2. Os spots só podem ser inseridos um número inteiro de vezes.

Toda esta informação está sumariada nas tabelas 5.1 e 5.2. Na Tabela

5.1 a informação dos dados do problema está organizada por blocos relativos

a break, spots, produto e target, enquanto que na Tabela 5.2 se fornecem, de

forma condensada, as restrições. Também estas dadas por blocos, neste caso

relativos break, spots e produto.
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Tabela 5.1: Resumo das caracteŕısticas do problema de auto-promoção.

Dados

Break

i = 1, 2, . . . , NB

duração bi = 1, . . . , 999 segundos;

hora hi = 2h30m,. . . ,26h30m 1;

dia di = 1, . . . , 7 (1 = 2afeira);

semana si = 1, . . . , 52;

ano ai = 2000, . . . , 9999.

Spot

j = 1, 2, . . . , NS

duração bj = 1, . . . , 99 segundos;

u = 0 se o spot j não tem álcool, u = 1 caso contrário;

s = 0 se o spot j não tem sexo, s = 1 caso contrário.

Produto

k = 1, 2, . . . , NP

produto (in)activo z = 1/0;

tipo de produto w = a, . . . , e: programa, informação,

institucional, merchandising e patroćınio;

produto periódico v = 1/0

emissão:

hora hk = 2h30m,. . . ,26h30m;

dia dk = 1, . . . , 7 (1 = 2afeira);

semana sk = 1, . . . , 52;

prioridade p = 1, . . . , 4 (por ordem decrescente).

Target

t = 1, 2, . . . , NT

sexo st: dona de casa, feminino, masculino;

classe económica nt: A/B, C1, C2 e D;

classe etária mt: 4-14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54,

55-64 e +65;

zona geográfica lt: Gr. Lisboa, Gr .Porto, Li. Norte,

Li. Centro, Interior e Sul;

ficheiro de ratings rt



5.1 Descrição 119

Tabela 5.2: Resumo das restrições do problema de auto-promoção.

Restrições

Break i conjunto de breaks ; intervalo de breaks

duração e utilização mı́nima do break.

Spot j

break mais cedo iini e dia da semana di;

break mais tarde ifin e dia da semana di;

NInsMinj — número mı́nimo de inserções do spot (0, . . . , 500);

NInsMaxj — número máximo de inserções do spot (0, . . . , 500);

% InsMinj — percentagem mı́nima de inserções para o spot

(0, . . . , 1);

% InsMaxj — percentagem máxima de inserções para o

spot (0, . . . , 1).

Produto

k

Cobertura requerida (1, . . . , 4);

%InsAntk — percentagem mı́nima de inserções nas x horas que

antecedem a emissão do programa (0, . . . , 1);

% InsMink — percentagem mı́nima de inserções por dia

da semana (0, . . . , 1);

NInsMink — número mı́nimo de inserções do produto.
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5.2 Formulação do Problema de Escalonamento

e Afectação completo

Este problema enquadra-se no tipo de problemas PEAP (Problema de Es-

calonamento e Afectação da Promoção) definidos no caṕıtulo anterior (Secção

4.4.4). Existem determinadas relações entre os diversos elementos:

• Cada produto k tem um determinado target t (público-alvo);

• Para cada break i podemos estimar quantos espectadores existem, per-

tencentes a cada target ;

• Cada produto k tem associado um ou mais spots j e deverá satisfazer

um conjunto de restrições.

Estas relações são traduzidas nas seguintes variáveis:

• Variáveis de decisão

xij =


1, se o spot j está no break i,

0, caso contrário.

(5.2.1)

• Variáveis auxiliares

yik = xijpjk =


1, se o produto k está no break i,

0, caso contrário.

(5.2.2)
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• Parâmetros

pjk =


1, se o spot j está no produto k,

0, caso contrário

(5.2.3)

qjt =


1, se o spot j está no target t,

0, caso contrário.

(5.2.4)

cit = número de pessoas do target t que está a ver o break i. (5.2.5)

Assim a nossa Função Objectivo (FO) é da seguinte forma

max GRPs =
∑

i

∑
j

∑
t

citqjtxij, (5.2.6)

tendo em consideração as seguintes restrições:

• Restrição de relação entre inserções de produtos e spots :

yik =
∑

j

pjkxij,

com i = 1, 2, . . . , NB e k = 1, 2, . . . , NP ;

• Restrição da duração do break :

∑
j

djxij 6 Bi
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onde Bi representa a duração máxima do break i e dj é a duração do

spot, com i = 1, 2, . . . , NB e

∑
j

djxij > bi

onde bi representa a duração mı́nima do break i a utilizar e dj é a

duração do spot, com i = 1, 2, . . . , NB— esta restrição serve para

impedir que um break fique vazio;

• Restrição do spot :

Com álcool, sim ou não?

Com sexo, sim ou não?

Basta uma destas restrições ter um sim para que determinado spot só

possa ser transmitido depois das 23h00;

• Restrição do número de inserções total de cada spot :

NInsMinj 6
∑

i

xij 6 NInsMaxj,

ondeNInsMin, NInsMax são, respectivamente, o número mı́nimo e máximo

de inserções com j = 1, 2, . . . , NS;

• Restrição do intervalo do breaks onde o spot pode ser anunciado:

xij = 0, com i antes do break mais cedo e j = 1, 2, . . . , NS,

xij = 0, com i depois do break mais tarde e j = 1, 2, . . . , NS;

• Restrição da percentagem de inserções de cada spot relativamente ao

produto:
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% InsMinj×
∑

i

∑
j′

pj′kxj′k 6
∑

i

yik 6 % InsMaxj×
∑

i

∑
j′

pj′kxj′k,

onde % InsMinj e % InsMinj são as percentagens mı́nima e máxima,

respectivamente, de inserções;

• Restrição de inserções do Produto:

NInsMink 6
∑

i

∑
j

pjkxij 6 NInsMaxk,

com i = 1, 2, . . . , NB, j = 1, 2, . . . , NS e k = 1, 2, . . . , NP ;

• Restrição de antecedência de inserção do produto:

bk∑
i=bk−Antk

yik > %InsAntk ×
∑

i

yik,

com i = 1, 2, . . . , NB, k = 1, 2, . . . , NP , d = 1, . . . , 7, onde %InsAntk

representa a percentagem mı́nima de inserções do produto de ante-

cedência, bk o último break antes do produto k e Antk representa a

antecedência do break desejada;

• Percentagem mı́nima de inserções por dia da semana:

∑
id

yik > %InsDiakd ×
∑

i

yik

, com i = 1, 2, . . . , NB, k = 1, 2, . . . , NP , d = 1, . . . , 7, onde id

representa o breaks i do dia d, %InsDiakd representa o número mı́nimo

de inserções do produto k no dia d;
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• Cobertura mı́nima e máxima:

Cobmk 6 Cobk(y) 6 CobMk,

com k = 1, 2, . . . , NP , Cobmk e CobMk representam a cobertura mı́nima

e máxima, respectivamente, a atingir pelo produto k;

A função cobertura Cob envolvida nesta última restrição é uma função

não linear dependente das restrições tal como descrito na Secção 3.4.4.

5.3 Formulação do problema de Escalonamento

e Afectação simplificado

Apesar de haver extensa literatura sobre problemas de optimização com-

binatória com algumas caracteŕısticas semelhantes (tais como Problema da

mochila 0-1, problema de afectação, ver Caṕıtulo 4) este problema de Es-

calonamento e Afectação da promoção tem caracteŕısticas que o tornam in-

trinsecamente diferente dos estudados. Assim, faz sentido formular este pro-

blema de uma forma abstracta, contendo as suas caracteŕısticas essenciais,

mas omitindo muitas das complicações do problema real que não obrigam a

abordagens metodológicas diferentes.

Omitiremos então, para um estudo mais aprofundado deste problema,

a diferença entre produto e spot e muitas das restrições do problema real,

obtendo a seguinte formulação, como já visto na Secção 4.3:
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max

NB∑
i=1

NS∑
j=1

cijxij

s.a:

NS∑
j=1

djxij 6 Bi

NS∑
j=1

djxij > bi,

NB∑
i=1

cijxij > Cj,

xij ∈ {0, 1}

para todos os breaks e spots. NB e NS representam, respectivamente, o

número máximo de breaks e de spots ; Cj o número mı́nimo de contactos do

spot j e cij representa o número de contactos obtidos para o spot j quando in-

serido no break i. Note-se que a condição de cobertura mı́nima é simplificada

pois não existe diferença entre produto e spot.

Os algoritmos a desenvolver serão afinados e testados inicialmente para

este problema simplificado e com uma dimensão mais reduzida. Posterior-

mente, o algoritmo será aplicado ao problema real e inclúıdo no sistema de

apoio à decisão.
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Caṕıtulo 6

Metodologia de Solução do

Problema de Optimização

Neste caṕıtulo, explicamos como abordamos o problema de optimização

formulado para a resolução do problema proposto. Na literatura existente,

não encontramos este problema tratado. Trata-se de um problema de opti-

mização combinatória, complexo, de grandes dimensões e que por isso exige

uma abordagem por métodos heuŕısticos. Assim, apresentamos a heuŕıstica

usada na abordagem deste problema, desenvolvemos um algoritmo genético

para a procura da solução do problema simplificado e depois do problema

completo. Explicamos também as escolhas efectuadas ao longo da construção

do algoritmo e apresentamos os resultados obtidos.

127
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6.1 Introdução

Como já foi referido no Caṕıtulo 3, são utilizadas técnicas de optimização

para a resolução de problemas em diversas áreas. No entanto, existem pou-

cos estudos sobre problemas de optimização provenientes da indústria da

comunicação social e, em particular, da televisão.

A maior parte desses estudos é sobre a programação dos próprios pro-

gramas televisivos e sobre a regulação das audiências. A literatura existente

sobre problemas da programação dos intervalos é muito pouca e a que existe

centra-se nos intervalos comerciais. Bollapragada et al. [10, 11], estudaram

o problema da programação de anúncios com o objectivo de criar planos de

vendas. O problema foi modelado usando programação inteira e resolvido

sequencialmente para cada anunciante com o objectivo de fazer o mı́nimo

uso de horário nobre (prime time). Bollapragada [12] também estudou o pro-

blema de programação de anúncios comerciais sobre um determinado peŕıodo

de tempo para que a distribuição da utilização de um mesmo anúncio seja

tão regular quanto posśıvel. Jones [53] apresentou o problema da alocação de

anúncios como um exemplo para a concepção de espaços temporais onde cen-

tenas de potenciais anunciantes podem apresentar propostas combinatórias

para a distribuição das suas promoções no espaços publicitários. O problema

foi modelado usando programação inteira e foram usadas heuŕısticas baseadas

em programação com restrições para encontrar soluções admisśıveis. Base-

ado neste trabalho, Zhang [92] propôs uma abordagem hierárquica com dois

passos. Primeiro, um problema de determinação de vencedor é resolvido para

seleccionar anunciantes e alocá-los a determinados programas televisivos. De
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seguida, é resolvido um problema com o objectivo de programar as cam-

panhas dos anunciantes escolhidos para cada programa televisivo espećıfico.

Num trabalho mais recente Mihiotis and Tsakiris [62] estudaram o problema

da alocação dos anúncios mas do ponto de vista dos anunciantes: é resolvido

o problema de decidir aonde colocar os anúncios, dados os posśıveis espaços

publicitários, os seus custos e audiências. As escolhas são feitas com o ob-

jectivo de maximizar o número de pessoas que vêem os anúncios, sujeitas a

uma restrição de orçamento. Os autores usaram um modelo de programação

matemática binária, que devido ao grande número de variáveis envolvidas, é

resolvido heuristicamente.

6.2 Abordagem Heuŕıstica

Também na resolução do nosso problema usamos uma abordagem heuŕıstica

pois quando se usam métodos exactos o tamanho e o tempo necessários para

gerar programas de alocação podem ser proibitivos. E no caso do problema

da afectação do espaço de auto-promoção, a sua dimensão e o facto de se

tratar de um problema de optimização combinatória de classe NP, onde é

posśıvel encontrar mais do que uma solução no espaço de procura, são carac-

teŕısticas que revelam a adequação da utilização de uma estratégia heuŕıstica

para a sua resolução.

Para gerar soluções admisśıveis, implementou-se um procedimento heuŕıstico

que constrói soluções, codificadas sob a forma de matrizes binárias, que es-

tabelecem a relação spot-break. O procedimento de construção das soluções

tem basicamente 4 fases:
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1. as restrições definidas sobre os programas são convertidas em restrições

sobre os spots. Assim, só temos restrições sobre os spots, exceptuando

as restrições sobre a duração dos breaks que serão tratadas de modo di-

ferente. No entanto existem restrições que requerem um procedimento

mais complexo, como é o caso das restrições da cobertura mı́nima.

Assim, como a cobertura é uma função dos spots desconhecida e não-

linear, desenvolvemos um estimador para o número de vezes que cada

programa precisa de ser publicitado (ver Secção 3.4.4);

2. calcula-se o número máximo Mbj e o mı́nimo mbj de vezes que o spot

j pode ser usado;

3. a matriz binária é gerada utilizando o seguinte procedimento iterativo:

(a) inicializar todos os pares break -spot proibidos com o valor −1;

(b) escolhemos o spot j que tem ainda de ser usado o maior número

de vezes, ou seja, maior valor de (mbj - usados);

(c) dos breaks que ainda têm tempo livre, escolhemos o break i que

tem a maior taxa de audiência para o público-alvo (target) do spot

j;

(d) atribúımos o spot j ao break i e actualizámos o número de vezes

que o spot j já foi usado e o tempo dispońıvel no break i;

(e) repetimos os passos (b) a (d) até que cada spot seja usado pelo

menos mbj vezes;

(f) verificámos a cobertura resultante. Se necessário, repetimos os

passos (c) a (d) até que seja satisfeita a condição sobre a cobertura
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ou até alcançar Mbj, o que acontecer em primeiro.

4. Mesmo que a solução seja admisśıvel (o que sempre acontece nesta fase

para problemas reais), procuramos os breaks com tempo dispońıvel, de

modo a melhorar a solução. Para cada break nessas condições, fazemos

uma selecção iterativa de um par spot/produto para o qual o público-

alvo tenha uma maior taxa de audiência e cuja duração seja compat́ıvel

com o tempo restante no break.

6.3 Abordagem por Algoritmos Genéticos

Construiu-se um algoritmo genético com o propósito de desenvolver um

procedimento capaz de trabalhar com conjuntos de soluções e aperfeiçoar o

conjunto de soluções em cada geração.

Como já foi explicado no caṕıtulo anterior, o nosso problema consiste em,

semanalmente, optimizar a correspondência entre um conjunto de produtos

de auto-promoção da estação de televisão (spots) a um dado conjunto de

breaks. Isto é, pretende-se maximizar o número de contactos de um spot

junto dos seus respectivos públicos-alvo, sujeito a um conjunto de restrições.

Numa fase inicial consideramos o problema simplificado com dimensão

mais reduzida (incluindo até 8 breaks e 8 spots). Os parâmetros irão sendo afi-

nados consoante os resultados obtidos. Posteriormente, o algoritmo genético

desenvolvido será testado em problemas de dimensão próxima do problema-

real (200 breaks por 50 spots).
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Na programação do algoritmo, para melhor aproveitamento das funções

pré-definidas do MATLAB, fizemos a minimização da função

min(−GRPs) = min(−
∑

i

∑
j

∑
t

citqjtxij), (6.3.1)

o que é equivalente à maximização da função objectivo original.

6.3.1 Representação da População

O primeiro passo para a construção de um Algoritmo Genético (AG) é

a escolha de uma representação para cada cromossoma. Cada indiv́ıduo é

codificado numa string ou, em linguagem dos AG, num cromossoma. É im-

portante escolher uma boa representação de modo a envolver um esforço

computacional mı́nimo quando se aplicam os operadores genéticos. O modo

mais comum de representação é cada indiv́ıduo ser representado por uma

string binária. No entanto, existem outras formas como a representação em

strings de inteiros ou de valores reais (ver Caṕıtulo 4). Em [85], Tavares e ou-

tros analisaram a importância da representação dos cromossomas combinado

com a utilização de alguns operadores genéticos na eficiência do algoritmo,

aplicado ao problema da mochila multidimensional. Os autores constataram

que num algoritmo que usa o operador de cruzamento, como é o nosso caso, a

representação binária para os cromossomas conjuntamente com a utilização

de uma técnica heuŕıstica de “repair” é uma boa combinação.

O PlanOptimUM gera uma grelha dos spots que vão para o ar em deter-

minados breaks. Esta grelha não é mais do que uma matriz de zeros (0) e

uns (1) onde o 1 representa o aparecimento do spot num break (solução).
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Figura 6.1: Grelha de Spots e Breaks.

Figura 6.2: Detalhe da grelha de Spots e Breaks em representação binária.

Figura 6.3: Cromossoma — string binária de N breaks × N spots.
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Nesta representação, um valor de 1 ou 0 no bit i, significa que o spot i,

está ou não presente no break j, respectivamente (ver Figura 6.2).

Neste problema, um cromossoma será uma string binária comNbreaks×Nspots

bits formada pela justaposição das linhas da matriz da grelha, como ilustrado

na Figura 6.3.

É gerado aleatoriamente um conjunto potencial de k soluções. Assim,

n × k d́ıgitos provenientes do conjunto {0, 1} são gerados aleatoriamente,

produzindo k strings, cada uma com n bits, contidos numa matriz de tamanho

n× k.

6.3.2 Admissibilidade da Solução

Depois de determinar um conjunto de cromossomas, é necessário verificar

a sua admissibilidade, isto é, se estes satisfazem todas as condições impostas.

Nomeadamente, as soluções têm que verificar as restrições fortes e fracas.

As restrições fortes são as condições que, de modo algum, podem ser

violadas. Por exemplo, as restrições impostas por lei.

Um exemplo de uma restrição fraca é a condição de cobertura (número

de anúncios transmitido) de um determinado programa.

Quando se tem um conjunto de cromossomas, é importante verificar a

admissibilidade dos seus elementos.

Existem várias formas de resolver o problema [18, 19]:

• usar uma representação que assegura que as soluções sejam admisśıveis;
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• separar a determinação do fitness da não admissibilidade de uma solução;

• construir um operador heuŕıstico que transforma uma solução não ad-

misśıvel numa solução admisśıvel;

• utilizar uma função de penalização que penaliza o fitness das soluções

não admisśıveis.

No nosso caso, será constrúıdo um operador denominado “repair” que

transforma as soluções não admisśıveis em admisśıveis. Soluções que excedem

o tempo máximo de cada break são consideradas não admisśıveis. Em tais

soluções, retiram-se spots. Por outro lado, pode ser necessário adicionar spots

de modo a satisfazer o número de contactos mı́nimos desses spots com o seu

público-alvo. Entre esses spots, procura-se um par vazio (break, spot) tal que

o que está em falta no break i é pelo menos, a quantidade dj. Se não existir

esse par, troca-se com um spot k tal que o que está em falta mais dk é pelo

menos dj.

6.3.3 Determinação do Fitness

Seguidamente, avalia-se o fitness de cada indiv́ıduo e constrói-se um ran-

king entre os indiv́ıduos.

O fitness de um indiv́ıduo está directamente relacionado com o valor que

lhe está associado pela função objectivo.

Os indiv́ıduos são ordenados num ranking, segundo o valor da função

objectivo. No caso de um problema de minimização, como este, os indiv́ıduos

com o menor valor da função objectivo têm associado o melhor fit. Um valor
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máximo SP é-lhe atribúıdo (neste caso, 2). O fitness dos restantes indiv́ıduos

é determinado da seguinte forma:

• MIN = 2− SP

• INC = 2× (SP − 1)/n

• LOW = INC/2

onde n é o número de indiv́ıduos, MIN é o valor mı́nimo atribúıdo, INC é a

diferença entre o valor de fitness de indiv́ıduos adjacentes e LOW é o número

de vezes que é seleccionado o indiv́ıduo com menor fitness. O valor da função

objectivo de cada indiv́ıduo do ranking pode ser novamente obtido.

6.3.4 Gerar a nova população

Para obter a geração seguinte, é necessário seleccionar os elementos que

serão os progenitores. Esta selecção pode ser feita de várias formas (ver

Secção 4.5).

A uma percentagem GGAP dos n indiv́ıduos da população inicial é apli-

cado o método de Amostragem Universal Estocástica (ver Caṕıtulo 4). Desta

forma obtêm-se os indiv́ıduos que vão ser usados para cruzamento. Após cal-

cular a soma cumulativa dos valores de fitness (sum(Fitn)) das soluções

seleccionadas é gerado aleatoriamente um número p entre zero e esse valor.

Posteriormente, são gerados GGAP ×n números igualmente espaçados de p.

O ı́ndice de cada elemento no novo ranking é obtido comparando o seu fitness

com o valor da soma acumulada. A probabilidade F (xi) de um indiv́ıduo xi
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Tabela 6.1: Cromossomas pais.

P1 := P1[1] . . . . . . P1[n]

P2 := P2[1] . . . . . . P2[n]

Tabela 6.2: Cromossomas filhos

C1 := P1[1] . . . P1[k] P2[k + 1] . . . P2[n]

C2 := P2[1] . . . P2[k] P1[k + 1] . . . P1[n]
.

ser seleccionado é então dada por

F (xi) =
f(xi)

n∑
i=1

f(xi)

, (6.3.2)

onde f(xi) é o valor fitness do indiv́ıduo xi.

O cruzamento entre os cromossomas é feito da seguinte forma. Os elemen-

tos na posição par do ranking, cruzam com os elementos na posição ı́mpar

adjacente, criando dois novos elementos. Se a população tiver um número

ı́mpar de elementos, o último passa para a nova população sem ser cruzado.

O operador do cruzamento gera aleatoriamente um ou mais pontos no cro-

mossoma onde se vai efectuar o cruzamento. Para obter os novos indiv́ıduos

(filhos) trocam-se os segmentos das strings dos cromossomas pais. Vejamos

um exemplo, onde os cromossomas pais P1 e P2 são dados na Tabela 6.1.

Considere-se o ponto de cruzamento k, 1 6 k 6 n. Os filhos C1, C2

obtidos são dados na Tabela 6.2
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Quando se utilizam estes operadores, a localização dos pontos de cruza-

mento é um aspecto importante. À medida que o AG converge, a estrutura

das soluções vai variando cada vez menos, diminuindo a possibilidade de criar

novas estruturas de pais para filhos.

6.3.5 Substituição da população

Depois de os filhos serem gerados, é necessário constituir a nova po-

pulação, isto é, substituir a população vigorante.

Os melhores indiv́ıduos da população corrente são reinseridos na po-

pulação da geração seguinte, implementando, deste modo, uma estratégia

elitista. Assim, uma percentagem 1 − GGAP dos n indiv́ıduos com melhor

fit passam directamente para a geração seguinte.

Neste caso, os novos indiv́ıduos criados por cruzamento são em menor

número do que a população total. Como já foi dito, é usada uma estratégia

elitista na obtenção de novas gerações, isto é, é permitido que mais do que

um indiv́ıduo passe de forma determinista através de sucessivas gerações.

Para os novos elementos, resultante do cruzamento, é calculado o valor da

função objectivo. Posteriormente, é feito um novo ranking com os novos ele-

mentos e os seus progenitores, com base no qual se escolhe uma percentagem

de (1−GGAP ) dos n indiv́ıduos.
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Imigrantes

Com o intuito de evitar a convergência prematura, geram-se novos in-

div́ıduos aleatoriamente de forma análoga à usada para a construção da po-

pulação inicial. Estes indiv́ıduos designam-se por imigrantes e como o próprio

nome indica servem para dar “sangue novo” à população existente. Normal-

mente, tal como foi feito para a população inicial e para os indiv́ıduos obtidos

por cruzamento, é calculado o valor da função objectivo, para os imigrantes.

Seguidamente, é feito um novo ranking incluindo também estes indiv́ıduos.

Finalmente, a nova população é então obtida escolhendo os n melhores in-

div́ıduos.

Tratamento de restrições: Repair

Há diversas técnicas de tratamento de restrições quando utilizamos uma

abordagem de algoritmos genéticos. Uma das técnicas mais utilizadas e

mais fácil de implementar é a penalização na função fitness da violação

das restrições. Essas técnicas foram testadas para o problema de escalo-

namento e afectação, e verificamos que era fácil, após um breve ajuste dos

parâmetros de penalização, garantir a satisfação das restrições
∑NB

i=1 cijxij >

Cj e
∑NS

j=1 djxij > bi para a grande maioria dos indiv́ıduos da população

após poucas gerações. No entanto, a restrição
∑NS

j=1 djxij 6 Bi revelou-

se mais dif́ıcil de tratar por penalização, sendo muito senśıvel ao valor dos

parâmetros de penalização. Se este valor fosse muito baixo não garantimos

a satisfação destas restrições; enquanto que se fosse elevado muito alto ele-
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vado pesava exageradamente na função fitness, diminuindo o significado da

função objectivo original. Já em [87], se refere que os algoritmos genéticos

que usam uma técnica de penalização sofrem de um problema de admissibili-

dade, onde os elementos da população podem desviar-se para uma região não

admisśıvel. Por outro lado, muito recentemente foi mostrado por [43], para o

problema da mochila, que os algoritmos genéticos que usam técnicas “repair”

são mais eficientes do que aqueles que usam técnicas de penalização, já que

as técnicas que lidam com as restrições tendem a ter melhores resultados do

que as técnicas que actuam na generalidade.

Resolvemos então adaptar uma técnica de “repair” desenvolvida por Chu

e Beasley para o tratamento de restrições em problemas de mochila múltiplos

[18] e em problemas de partição de conjuntos [19]. Esta técnica consiste em

modificar uma solução que viola a restrição de modo a torná-la admisśıvel.

Essa modificação é realizada através de uma heuŕıstica “gulosa” que utiliza

a noção de “pseudo-utility ratios”. No nosso problema definimos os “pseudo-

utility ratios” uij como

uij =
cij
widj

. (6.3.3)

Em que cij são os coeficientes da função objectivo, dj são as durações do

break j e wi é o valor variável dual correspondente à restrição (5.3.2), obtido

da resolução do problema de programação linear associado. Uma vez que a

restrição impõe que a duração do break não seja excedida então a variável

dual fornece-nos uma medida do valor do tempo do break i de acordo com a

utilização dos breaks correspondente à solução corrente.
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Assim, podemos interpretar o rácio uij como o rácio entre o benef́ıcio em

colocar o spot j no break i (cij) e o custo (sombra) de utilizar dj unidades de

tempo no break i (widj).

A rotina “repair” baseada nesta técnica funciona da seguinte forma:

1. Para todos os breaks para os quais o tempo máximo é excedido, isto

é, a restrição
∑NS

j=1 djxij 6 Bi é violada, vamos removendo os spots

inseridos por ordem crescente de valores de uij até que a restrição esteja

satisfeita;

2. Para todos os spots para os quais o número mı́nimo de contactos re-

querido não é obtido, isto é, a restrição
∑NB

i=1 cijxij > Cj é violada,

escolhe-se o break correspondente ao maior valor de widj, cujo tempo

ainda dispońıvel seja pelo menos dj, se um existir. (De notar que widj

dá-nos a medida do benef́ıcio, em termos do número de contactos, de

associar o spot j ao break i.) Senão houver um break nestas condições

tenta-se trocar este spot com um spot j
′

que satisfaça as seguintes

condições:

(a) a duração do spot j
′

mais o tempo não usado do respectivo break

seja pelo menos dj e

(b) a restrição correspondente ao spot j
′

não esteja activa. Se mais

do que um satisfizer estas condições escolhe-se o spot com maior

excesso de contactos.
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6.3.6 Algoritmo

Assim, podemos sintetizar o algoritmo da seguinte forma:

1. Gerar uma população inicial com um número determinado de indiv́ıduos,

de forma aleatória, representada por uma matriz binária;

2. A cada solução, isto é, linha da matriz binária aplicar a rotina “Repair”,

se necessário;

3. Calcular o valor da função objectivo para todos os indiv́ıduos da po-

pulação;

4. Todos os contadores geracionais são colocados a zero.

5. Repetir até atingir o critério de paragem (por exemplo atingir um

número máximo de gerações determinado à partida):

(a) Fazer um ranking dos indiv́ıduos de acordo com o valor da função

objectivo;

(b) Construir uma subpopulação com uma dada percentagem dos me-

lhores indiv́ıduos da população;

(c) Construir uma subpopulação com os restantes indiv́ıduos e filhos

por estes gerados:

i. Aplicar o operador cruzamento aos restantes elementos da

população anterior;

ii. A cada novo elemento aplicar a rotina “Repair”, se necessário;

iii. Calcular o valor da função objectivo para todos os novos in-

div́ıduos;
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iv. Reinserir os filhos na subpopulação, substituindo apenas os

piores;

(d) Criar uma nova população com as subpopulações obtidas em (b)

e (c);

(e) Construir uma outra subpopulação (imigrantes);

i. Gerar novos elementos aleatóriamente e da mesma forma que

a população inicial foi gerada;

ii. A cada novo elemento aplicar a rotina “Repair”, se necessário;

iii. Calcular o valor da função objectivo para estes indiv́ıduos;

(f) Inserir a população de imigrantes na população obtida em (d),

substituindo apenas os piores do ranking;

(g) Incrementar contadores.

Para a resolução deste problema foram usadas várias rotinas do GA To-

olbox do software MATLAB.

6.4 Teste e Afinação do Algoritmo Genético

em Problemas de Dimensão Reduzida

Para teste e afinação dos parâmetros do AG utilizamos o Problema PEAP

simplificado, descrito na Secção 5.3, cujo modelo de programação linear

binária aqui reproduzimos

max

NB∑
i=1

NS∑
j=1

cijxij, (6.4.1)
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sujeito às condições de restrição da duração dos breaks

NS∑
j=1

djxij 6 Bi, (6.4.2)

NS∑
j=1

djxij > bi, (6.4.3)

para todos os breaks, e à satisfação da condição de cobertura mı́nima

NB∑
i=1

cijxij > Cj, (6.4.4)

para todos os spots com

xij ∈ {0, 1}, (6.4.5)

para todos os breaks e spots. NB e NS representam, respectivamente, o

número máximo de breaks e de spots ; Cj o número mı́nimo de contactos do

spot j e cij o número de contactos do spot j quando inserido no break i.

Foram gerados 60 problemas de pequena dimensão ((break, spots): (6,3),

(6,4), (6,5), (6,6), (7,4), (7,5), (7,6), (7,7), (8,5), (8,6), (8,7) e (8,8)), para

testar o nosso algoritmo. A qualidade dos resultados obtidos foi aferida

por comparação com a solução exacta, obtida recorrendo a um Branch and

Bound. O Branch and Bound usado foi também implementado em MA-

TLAB usando a optimization toolbox. Foram também gerados 3 problemas

de dimensão próxima do problema real proposto pela SIC (200 breaks por 50

spots) para serem testados unicamente pelo algoritmo genético, uma vez que

para problemas desta dimensão, não é posśıvel obter a solução exacta. Os

problemas foram gerados aleatoriamente, a partir dos parâmetros cij, dj, Cj,

Bi e bi. Estes foram gerados aleatoriamente com uma distribuição uniforme

entre os seguintes limites:



6.4 Teste e Afinação do Algoritmo Genético 145

• cij uniformemente distribúıdos em [5, 100];

• dj uniformemente distribúıdos em [6, 60];

• Cj uniformemente distribúıdos em [10, 50];

• Bi uniformemente distribúıdos em [90, 150];

• bi uniformemente distribúıdos em [0, Bi/2].

6.4.1 Algoritmo exacto para teste

O algoritmo de Branch and Bound usado procura uma solução óptima

para o problema resolvendo uma sucessão de problemas de programação li-

near. A relaxação, consiste em substituir a restrição binária, imposta sobre

as variáveis pela restrição mais fraca 0 6 x 6 1. O algoritmo resolve iterati-

vamente as seguintes fases [16]:

• resolver o problema de programação linear;

• se a solução óptima for binária então é candidata a óptima;

• actualiza a melhor solução binária encontrada, se for caso disso;

• se a solução óptima não for binária, são criados novos problemas de

programação linear, a cada um acrescentando uma restrição.

O algoritmo cria uma árvore de procura, adicionando repetidamente res-

trições ao problema, dáı o nome de “branch - ramo”. Num determinado

ponto (nó do problema), o algoritmo escolhe uma variável xj cujo valor não
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é inteiro e adiciona a restrição xj = 0 para formar um ramo e a restrição

xj = 1 para formar o outro ramo. O processo pode ser ilustrado por uma

árvore binária onde os nós são os subproblemas a resolver e os ramos as

restrições a acrescentar (para defenir nos subproblemas).

Em cada nó, o algoritmo resolve um problema de programação linear

usando as restrições e decide se faz uma outra ramificação ou se avança para

outro nó, isto dependendo da solução do problema:

• Se um determinado subproblema de programação linear não é admı́ssivel

ou o seu valor óptimo é maior que o valor da melhor solução binária já

encontrada, então o algoritmo considera esse nó sondado e avança para

um novo nó;

• se a solução do problema de programação linear é uma solução binária

cujo valor da função objectivo é inferior ao da melhor solução binária

já encontrada, então actualiza a melhor solução binária. Como este nó

se encontra sondado, o algoritmo avança para um novo nó;

• Se o problema de programação linear tem uma solução não binária

mas cujo valor da função objectivo é inferior ao da melhor solução

binária conhecida, então o algoritmo ramifica o nó, obtendo dois novos

subproblemas.

A solução do problema de programação linear associado fornece um limite

inferior para o problema binário.

À medida que se vão acrescentando restrições o valor da solução óptima

dos subproblemas gerados vai aumentando. Se um destes subproblemas tiver
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uma solução óptima binária, então esta é candidata à solução óptima do

problema original, fornecendo-nos assim um limite superior para a mesma.

À medida que a procura ao longo dos ramos progride, o algoritmo actu-

aliza os limites superior e inferior do valor da solução óptima. Estes limites

servem para sondar subproblemas (nós) que não nos podem conduzir a uma

solução melhor do que a candidata a óptima já encontrada..

6.4.2 Considerações sobre os parâmetros

Dois aspectos importantes a considerar num algoritmo genético são a sua

eficácia e a sua eficiência. Um algoritmo é mais eficaz quando as soluções

com ele obtidas são de qualidade mais próxima da solução óptima. A medida

da eficácia usada no nosso algoritmo é o erro percentual GAP, definido da

seguinte forma

GAP =
SE − SAG

SE
× 100%, (6.4.6)

onde SE e SAG representam os valores da solução óptima e da solução obtida

pelo algoritmo genético, respectivamente.

A eficiência de um algoritmo é medida essencialmente pelo tempo médio

de execução do algoritmo, no nosso caso expresso em segundos. Um algoritmo

é tanto mais eficiente quanto menor for o seu tempo de execução.

A resolução do problema está dependente de parâmetros que são deter-

minados à partida, como o tamanho da população inicial, a taxa de elitismo,

a taxa de cruzamento e o critério de paragem.

Inicialmente, foram considerados valores para os parâmetros, baseados
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na literatura existente para problemas combinatórios, e em particular para o

problema da mochila [43, 87].

A qualidade da solução final obtida melhora com o aumento do número

de indiv́ıduos da população inicial. No entanto, verificou-se que, a partir de

certa altura, a melhoria não era significava (ver secção seguinte).

Desta população são seleccionados para cruzamentos 65% dos indiv́ıduos

devido ao equiĺıbrio pretendido entre a influência da elite escolhida, que vai

ser reinserida na geração seguinte, e a diversidade da população pretendida.

A taxa de cruzamento é de 100% para população seleccionada para ser

progenitora, este valor foi determinado empiricamente após testes computa-

cionais.

Considera-se para critério de paragem o número de gerações ao fim das

quais a solução converge. Verificou-se, pelas simulações efectuadas que, em

média, ao fim de cerca de 20 gerações (com um desvio padrão de cerca de 6

gerações), a solução converge (ver secção seguinte).

6.4.3 Resultados

Os testes computacionais para o problema simplificado foram executados

num computador com processador Intel Pentium 4M 2.66Hz com 256 Mb de

memória RAM, com o Windows XP.

Foram considerados 5 instâncias de problemas de 12 dimensões diferentes

((break, spots): (6,3), (6,4), (6,5), (6,6), (7,4), (7,5), (7,6), (7,7), (8,5), (8,6),

(8,7) e (8,8)). Na totalidade, testámos 60 problemas. Cada um destes 60
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Figura 6.4: Exemplo de aplicação da taxa de elitismo e cruzamento.

problemas foi resolvido 10 vezes. Foram comparados os resultados obtidos

pelos dois algoritmos, o Branch and Bound e o algoritmo genético.

Após alguns testes iniciais, tomando como referência para os parâmetros,

os valores t́ıpicos indicados pela literatura de AG’s, encontramos intervalos

de valores para os quais o nosso algoritmo mostrava um melhor desempenho.

Considerámos assim uma população inicial de 100×NBreaks, 150 gerações,

uma taxa de elitismo de 40% e uma taxa de cruzamento de 70% aplicada

sob os restantes elementos (ver Figura 6.4). Posteriormente, foi feita uma

análise mais detalhada para encontrar o “melhor” conjunto de valores. Os

resultados obtidos são os apresentados nas tabelas seguintes.

Na Tabela 6.3, os valores apresentados representam a média da melhor

geração, a média do tempo do algoritmo genético em segundos, a média do

erro entre a solução exacta e a solução obtida pelo algoritmo genético —

médias obtidas a partir das 10 resoluções de cada um dos 60 problemas. É

também apresentado o erro máximo obtido para os 60 problemas.

Como a convergência ocorre em média à 16a geração e no máximo na 35a
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Tabela 6.3: Resumo dos resultados médios considerando as 10 resoluções de cada

um dos 60 problemas e usando 150 gerações com 100×NB soluções cada, 40% de

taxa de elitismo e 70% de taxa de cruzamento.

Geração Tempo Gen. Erro Erro máx

16,19 50,62 0,68% 2,71%

Tabela 6.4: Resumo dos resultados médios considerando as 10 resoluções de cada

um dos 60 problemas e usando 75 gerações com 50 × NB soluções cada, 40% de

taxa de elitismo e 70% de taxa de cruzamento.

Geração Tempo Gen. Erro Erro máx

15,67 12,96 0,70% 3,59%

geração reduzimos o número de gerações bem como a dimensão da população.

Apresentamos o valor médio dos novos resultados na Tabela 6.4:

Quando a população inicial passa de 100×NB para 50×NB, nota-se

que a média do tempo de convergência diminui substancialmente, mantendo-

se o número de gerações necessárias. O erro mantém-se, podendo haver casos

pontuais de um grande erro (erro máximo).

Assim fixamos os seguintes parâmetros: dimensão da população em 50

vezes o número de breaks, número de gerações em 75 e taxa de cruzamento

em 70%.
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Tabela 6.5: Resultados médios das 10 resoluções de cada um dos 5 problemas de

dimensão (6,3) usando 50×NB indiv́ıduos, 75 gerações, 40% de taxa de elitismo

e 70% de taxa de cruzamento.

Probl. Sol. Ex. Tempo Ex. Sol. Gen. geração Tempo Gen. Erro

1 808,00 0,95 808,00 6,00 9,81 0,00%

2 923,00 0,07 923,00 7,20 8,87 0,00%

3 975,00 0,03 975,00 8,00 9,50 0,00%

4 1050,00 0,03 1050,00 7,80 9,46 0,00%

5 1020,00 0,07 1020,00 6,40 8,80 0,00%

Média 0,23 7,08 9,29 0,00%

A t́ıtulo exemplificativo, apresentamos nas tabelas 6.5 e 6.6 os resultados

obtidos para os casos de um problema de dimensão (6,3) e (8,8), respectiva-

mente.

Variámos a taxa de elitismo e apresentamos a comparação da média nos

diferentes casos na Tabela 6.7. Os resultados apresentados correspondem às

médias das 10 resoluções de cada um dos 60 problemas. Nesta tabela (6.7)

apresentamos ainda o desvio padrão do tempo de execução do algoritmo

genético (“DP tempo”). Analisando a tabela, verifica-se que o número de

gerações diminui à medida que a taxa de elitismo diminui enquanto o tempo

de convergência e o desvio padrão do tempo de execução aumentam. Quando

a taxa de elitismo diminui até aos 35% o erro diminui de 0, 8% para 0, 6%.



152 Metodologia de Solução do Problema de Optimização

Tabela 6.6: Resultados médios considerando as 10 resoluções de cada um dos

5 problemas de dimensão (8,8) usando 50 × NB indiv́ıduos, 75 gerações, 40% de

taxa de elitismo e 70% de taxa de cruzamento.

Probl. Sol. Ex. Tempo Ex. Sol. Gen. Geração Tempo Gen. Erro

1 * * 2474,60 18,70 17,48 *

2 2513 3355,21 2462,20 28,60 17,41 2,02%

3 2348 2055,41 2330,20 19,00 17,28 0,76%

4 2071 2486,66 2053,40 22,80 17,34 0,85%

5 2776 2535,81 2739,20 24,40 17,53 1,33%

Média 2608,27 23,70 17,39 1,24%

* Para este problema não foi posśıvel encontrar a solução exacta.
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Tabela 6.7: Variação da taxa de elitismo usando 50×NB indiv́ıduos, 75 gerações

e 70% de taxa de cruzamento.

.

Taxa de elit. Geração Tempo Gen. Erro Erro. Máx. DP tempo

60% 20,20 9,78 0,81% 3,43% 1,79

50% 17,77 11,42 0,78% 3,25% 2,13

40% 15,67 12,96 0,70% 3,59% 2,63

35% 14,96 13,89 0,64% 3,12% 2,85

30% 14,41 14,42 0,68% 3,46% 2,99

20% 13,67 16,03 0,77% 3,55% 3,44

No entanto, para valores da taxa menores que 35% o erro aumenta. Assim,

chegámos à conclusão que os melhores resultados eram obtidos com uma

percentagem de uma taxa de elitismo de 35%.

Seguidamente fizemos, de forma análoga, o estudo da variação da taxa

de cruzamento, cujos resultados se encontram na Tabela 6.8. Analisando

a tabela, verificámos que o número máximo de gerações tal como o tempo

de convergência não são influenciados pela variação da taxa de cruzamento.

No entanto, o erro diminui (a qualidade da solução aumenta) com o aumento

da taxa de cruzamento. Assim, os resultados melhores são obtidos com uma

taxa de cruzamento de 100%.

Por fim, fizemos o estudo do impacto da variação da dimensão da po-

pulação imigrante — Tabela 6.9.
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Tabela 6.8: Variação da taxa de cruzamento usando 50 × NB indiv́ıduos, 75

gerações e 35% de taxa de elitismo.

Taxa de cruz. Geração Tempo Gen. Erro Erro máx DP tempo

50% 15,35 13,78 1,06% 4,56% 2,73

70% 14,96 13,89 0,55% 3,12% 2,85

90% 14,81 13,81 0,46% 2,63% 2,85

95% 14,56 13,95 0,43% 2,27% 3,01

100% 14,96 13,89 0,42% 2,27% 2,85

Tabela 6.9: Variação da taxa de imigração usando 50 × NB indiv́ıduos, 75

gerações, 35% de taxa de elitismo e 100% de taxa de cruzamento.

Taxa de imig. Geração Tempo Gen. Erro Erro máx. DP tempo

0,0% 14,96 13,89 0,42% 2,27% 2,85

10,0% 14,90 14,90 0,37% 2,27% 3,10

20,0% 15,30 16,16 0,32% 1,73% 3,34

25,0% 15,21 17,09 0,30% 1,72% 3,63

30,0% 15,05 17,82 0,35% 1,72% 3,93

40,0% 16,72 18,83 0,39% 2,13% 4,16

50,0% 16,32 20,42 0,42% 2,18% 4,73
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Ao analisar a tabela, nota-se que os resultados obtidos quando não se

considera a introdução de uma nova população são idênticos aos obtidos

quando a taxa de imigração é de 50% (obtém-se o mesmo valor de erro). Os

melhores resultados médios são obtidos com uma taxa de imigração de 25%.

Com base nestes resultados chegamos à conclusão que, para o nosso pro-

blema, devemos usar uma taxa de elitismo de 35%, o que corresponde a um

valor para a taxa de GGAP de 65%, uma taxa de imigração de 25% e uma

taxa de cruzamento de 100%. Como a convergência ocorre abaixo das 30

gerações, é suficiente testar o algoritmo com o máximo de 50 gerações.

6.4.4 Análise do desempenho em função da dimensão

Já com os parâmetros afinados, fizemos um estudo comparativo da qua-

lidade da solução e do tempo de execução entre os problemas com as várias

dimensões (número de spots e breaks), desde (6,3) até (8,8). Os resultados

médios obtidos após 10 resoluções de cada um dos 5 problemas de cada ta-

manho considerado foram usadas nos gráficos apresentados nas figuras 6.5 e

6.6.

Analisando os gráficos seguintes, verificamos que à medida que aumen-

tamos a dimensão do problema, aumenta o tempo de execução (perda de

eficiência), bem como o erro, ou seja, a qualidade da melhor solução obtida

praticamente não se altera.

Para problemas com 6 breaks, o erro é pequeno (entre 0% e 0,25%) au-

mentando à medida que o número de spots aumenta, entre 3 e 6. Já os
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Figura 6.5: Análise da qualidade da solução.

problemas com 7 breaks têm o erro a variar entre os 0% e os 0,58%, atin-

gindo o seu máximo não no problema com o maior número de spots (7 spots),

mas sim com 6 spots. O problema de dimensão (8,6) tem um erro de 0,47%

semelhante ao do problema (7,7) que é de 0,49%. O erro sobe para 0,76% no

problema de dimensão (8,7), voltando para 0,58 num problema de (8,8).

O erro sobe ligeiramente com a dimensão do problema, no entanto para

problemas com o mesmo número de breaks, não são os problemas com maior

número de spots a ter o maior erro. O que parece apenas explicável à luz

de uma diminuição da dimensão de região de soluções admisśıveis. Os

problemas com 6 breaks têm um tempo de execução que varia entre os 12,43

e os 15,19 segundos — aumentando à medida que o número de spots aumenta,

desde os 3 até aos 6 spots. Quando analisamos os problemas com 7 breaks,
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Figura 6.6: Tempo de execução do algoritmo genético.

passamos para um tempo de execução de 14,73 para 18,93 segundos - agora

variando o número de spots entre 4 e 7. Para problemas com 8 breaks, a

média do tempo de execução passa de 19,10 para 23,46 segundos, quando o

numero de spots passa de 5 para 8.

Assim, mantendo o número de spots, o tempo de execução aumenta em

cerca de 2,5 segundos por cada break acrescentado. Mantendo o número de

breaks, o tempo aumenta em cerca de 4 segundos quando se aumentam 4

spots. Pelo gráfico dado na Figura 6.6 vemos que a ordem de grandeza dos

tempos aumenta com o número de breaks, bem como com o número de spots

no entanto a taxa deste aumento é maior com o número de breaks.
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6.5 Teste do algoritmo Genético em proble-

mas de dimensão real

No problema de dimensão (200, 50) a dimensão da população passa a ser

dada por 10 × NB = 2000, devido a problemas de memória computacional.

O problema com dimensões reais foi testado num processador Intel(R) core2

6600 2.4 GHz com memória RAM 2 Gb, com Windows Vista. Testámos três

problemas com a mesma dimensão, partindo de populações iniciais diferentes,

obtidas de forma aleatória.

A Tabela 6.10 apresenta, para os três problemas, na primeira coluna, o

valor da função objectivo (máximo da soma dos contactos) da solução gerada.

Na segunda coluna, o número de gerações ao fim do qual a solução converge

e na última coluna o tempo de execução em segundos.

Nas últimas linhas, apresentamos resultados para a média e o desvio

padrão dos três problemas.

Note-se o aumento significativo dos valores relativamente aos casos de

menor dimensão. Não é posśıvel comparar a solução obtida com o algoritmo

genético e a obtida com o algoritmo exacto, pois este deixou de funcionar

com problemas de 9 breaks.

Mas é posśıvel comparar o tempo de execução com o tempo usado ma-

nualmente para a construção de uma solução emṕırica. O utilizador pode

deixar o programa a funcionar durante a noite, pois demora em média cerca

de 5h45m, e analisar a solução na manhã seguinte. Antes, demorava cerca

de sete dias a construir uma grelha do espaço temporal semanal.
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Tabela 6.10: Resultados das resoluções dos 3 problemas de dimensão (200,50).

NB = 200;NS = 50 Sol. Gen. Geração Tempo Gen.

1o probl. 107962,3 353,3 20692,3

2o probl. 112203,3 398,3 20791,3

3o probl. 107803,0 352,7 20782,8

Média 368,1 20755,5

Desv. Padrão 21,4 44,8
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Caṕıtulo 7

Conclusões

Esta tese descreve um ciclo completo de investigação e desenvolvimento -

desde a definição do problema até à implementação da solução — propondo

uma solução inovadora para um problema complexo, relevante e pouco tra-

tado na literatura.

Na Parte I desta tese tratou-se do caso real de planeamento de auto-

promoção para uma estação de televisão. Procedeu-se à identificação, análise,

definição e modelação do problema bem como à especificação, desenvolvi-

mento e implementação da solução.

Foi desenvolvido um software de suporte a um sistema de apoio à decisão

(SAD), que denominamos de PlanOptimUM, para planear semanalmente o

espaço de auto-promoção de uma estação de televisão portuguesa.

Foi necessário identificar e analisar os requisitos pretendidos pela estação

de televisão, nomeadamente, estabelecer que serviços o sistema deve fornecer

e sob que restrições este tende funcionar. O resultado desta análise é uma

161
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especificação do que é requerido pelo cliente. O cliente pretendia uma opti-

mização do espaço temporal semanal que é dedicado à auto-promoção. No

ińıcio, os objectivos não estavam definidos de forma precisa.

Depois da recolha e análise da informação foi definido o problema e es-

colhida uma abordagem para a sua resolução. Foram definidos objectivos

quantitativos relativos a públicos-alvo e coberturas a atingir que retratam

aproximadamente os requisitos pretendidos — maximizar o somatório do

número de contactos, satisfazendo as coberturas desejadas para cada pro-

duto a promover através de restrições. Devido às várias caracteŕısticas asso-

ciadas a cada público-alvo, break, produto e spot, às restrições a satisfazer,

e à existência de vários objectivos (uns associados individualmente a cada

produto e outros globais) este é um problema dif́ıcil de resolver. A soma das

coberturas de diferentes produtos pode não traduzir a melhor solução preten-

dida. Dáı a importância do papel de um decisor e a necessidade de construir

um sistema de apoio à decisão. Sistema este que inclui um optimizador para

determinar uma solução que maximiza critérios quantitativos definidos pelo

utilizador. Após a análise da solução obtida, o utilizador pode alterar a

especificação do problema redefinindo critérios que pretende que a solução

satisfaça ou alterar directamente a solução recalculando o seu impacto.

Foi constrúıdo um SAD com três componentes: módulo de interface,

módulo de gestão e tratamento de dados e optimizador. O módulo de in-

terface inclui a interface com dois outros produtos de software usados pela

SIC (Columbine e Planview), a possibilidade de entrar dados e obter soluções

por intermédio de ficheiros e a interface gráfica. Esta última permite não só

visualizar a solução obtida, mas também proceder a modificações da solução,
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recalculando o impacto destas, e até mesmo das caracteŕısticas do problema,

obtendo nova solução. O optimizador é a parte central desta tese. Este

módulo encontra soluções heuŕısticas para o problema de optimização recor-

rendo a algoritmos genéticos.

Existe uma grande interacção entre o sistema e o decisor. Por isso, na

construção do software, houve a preocupação de elaborar um interface que

facilite este processo iterativo de escolha dos produtos, definição dos critérios

a satisfazer, análise da solução obtida pelo optimizador e redefinição dos

critérios de optimização e/ou das caracteŕısticas do problema.

Antes da utilização do PlanOptimUM, o planeamento era feito manual-

mente, inserindo os spots um a um e demorava cerca de uma semana a fazer.

Com a utilização do software, ultrapassou-se a situação de inexistência de

um sistema de apoio. O espaço de auto-promoção é planeado globalmente

de um modo mais eficaz e com uma redução do tempo utilizado para o efeito

— cerca de meio dia.

Na Parte II tratou-se do problema de optimização combinatória que

está na base do planeamento. Formulou-se o problema real e simplificado,

apresentou-se a abordagem heuŕıstica utilizada para a resolução do problema

simplificado, o algoritmo genético tal como os testes que permitiram afinar

os parâmetros.

A componente central do SAD é um optimizador cuja função é maximizar

certos objectivos quantitativos definidos, considerando as coberturas preten-

didas, os público-alvo a atingir e as várias restrições definidas pelo utilizador.
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O problema de escalonamento e planeamento da auto-promoção de uma

estação de televisão é um problema de optimização combinatória cujas ca-

racteŕısticas (dimensão do problema, problema NP , tempo de resolução)

conduziram a uma abordagem heuŕıstica, neste caso ao desenvolvimento de

um algoritmo genético, para a sua resolução.

Não foi posśıvel encontrar literatura sobre problemas idênticos. No en-

tanto, outros problemas também relacionados com estações de televisão já

foram abordadas, tais como a programação de programas televisivos e a re-

gulação de audiências. Relativamente à programação de intervalos, a pouca

que existe é sobre os intervalos comerciais. Podemos dizer que este trabalho

veio ajudar a preencher essa lacuna.

Pelas suas caracteŕısticas, o problema foi tratado como um problema de

optimização combinatória enquadrado no grupo de problemas de escalona-

mento e afectação da promoção, cuja função objectivo é a maximização da

soma do número de contactos de cada produto com o seu público-alvo, con-

siderando um grande número de restrições.

Devido à complexidade do problema, nomeadamente à quantidade de

restrições envolvidas, à semelhança com outros problemas de optimização

combinatória mas revelando caracteŕısticas muito próprias, o problema foi,

em primeiro lugar, formulado de um modo abstracto, fixando as suas carac-

teŕısticas essenciais mas omitindo a diferença entre produto e spot e muitas

das restrições do problema real.

O algoritmo genético foi desenvolvido e testado para este problema simpli-

ficado. Foram constrúıdas soluções heuŕısticas e desenvolveu-se um algoritmo
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genético para trabalhar o conjunto de soluções e aperfeiçoá-las ao longo de

gerações.

Os resultados obtidos pelo AG foram testados e comparados com os resul-

tados exactos obtidos por um algoritmo de Branch and Bound, para 60 pro-

blemas de dimensões diferentes. Analisámos os dados recorrendo à média ob-

tida para as 10 resoluções de cada um dos problemas, comparando o número

máximo de gerações ao fim do qual se obtém a convergência da solução, o

tempo de convergência, o erro entre a solução exacta e a solução obtida pelo

nosso algoritmo e o desvio padrão desse erro.

Neste problema, os parâmetros considerados foram o tamanho da po-

pulação inicial, a taxa de elitismo, a taxa de cruzamento e a taxa de imi-

gração. Utilizando referências existentes na literatura, iniciámos os parâmetros

com valores t́ıpicos que posteriormente foram testados e afinados.

Relativamente à análise do tamanho da população inicial, houve uma

mudança de um valor inicial de 100×NB para 50×NB (NB o número total

de breaks). Para esta mudança contribui a melhoria significativa do tempo

de convergência: o número de gerações necessárias era similar (de 16,19 para

15,67), bem como o valor do erro médio (de 0, 68% para 0, 70%), obtendo-

se no entanto uma diminuição drástica do tempo de convergência (de 50,62

segundos para 12,96 segundos).

Na análise dos restantes parâmetros, a escolha final do valor dos parâmetros

foi baseada essencialmente numa verificação de uma diminuição do erro médio

obtido nos diversos testes computacionais efectuados.

Na análise da taxa de elitismo, verificou-se que convinha diminuir o seu
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valor dos 40% para os 35%, já que isso conduzia a uma diminuição do erro

de (0, 7% para 0, 64%). Para valores superiores a 40% o erro aumentava

tal como o número máximo de gerações. O mesmo acontece para valores

inferiores a 25%.

Após a análise do impacto da taxa de cruzamento nos resultados obtidos,

o valor inicial da taxa de 70% foi aumentado para 100%, pois verificou-se

uma diminuição do número máximo de gerações com uma estabilização do

tempo de convergência e uma diminuição do erro (de 0, 55% para 0, 42%).

Uma diminuição da taxa de cruzamento, por exemplo de 70% para 50%,

conduziu a um aumento substancial do erro, neste caso para cerca do dobro

(1, 06%).

A análise da taxa de imigração mostrou que a não introdução de uma

população imigrante tem consequências semelhantes à introdução de uma

população com uma taxa de 50%. À medida que a taxa aumenta, entre 0%

e 50%, o número máximo de gerações é relativamente estável (entre 14, 90

e 16, 72) e o tempo de convergência aumenta. No entanto, o erro é mı́nimo

quando a taxa é de 25%.

Também verificámos que, no problema simplificado, o aumento da di-

mensão do problema (aumento do número de breaks e spots) conduz a um

aumento do valor do erro obtido, bem como do tempo de execução. No en-

tanto, os valores do erro mantêm-se pequenos já que nunca ultrapassam os

0,8%. A perda de eficiência devido a um aumento do tempo de execução

também não é significativa já que no pior dos casos são necessários cerca de

24 segundos.
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Por fim testámos o problema com dimensão 200 breaks por 50 spots. Não

foi posśıvel comparar a solução obtida com uma solução exacta, já que o

método Branch and Bound desenvolvido só resolve problemas até 9 breaks.

O tempo de execução é de cerca de 5h45m o que é uma melhoria muito signi-

ficativa relativamente à execução manual feita anteriormente. Esta demorava

cerca de uma semana e tem ainda a vantagem de o operador poder deixar

durante a noite “correr” o programa e no dia seguinte estudar a solução

encontrada.

Tendo esta tese abordado um problema complexo e pouco tratado na

literatura, abre naturalmente várias avenidas de investigação onde muito po-

derá ser ainda feito, quer a ńıvel da modelação do problema, quer a ńıvel das

metodologias de resolução. Ainda mais, tendo-se verificado que a formulação

do problema abstracto em termos de programação matemática possui carac-

teŕısticas inovadoras, muito haverá ainda a fazer em termos do estudo teórico

deste problema.

1. Ao ńıvel da modelação do problema seria interessante considerar:

• Análise de sensibilidade da solução. Dar informação ao utilizador

que permitisse quantificar o impacto de alterar os limites de algu-

mas restrições. Por exemplo: se aumentarmos a duração máxima

de um break no horário nobre (prime-time) qual será o impacto

na qualidade da solução.

• Calibração automática das estimativas. Os ratings em cada break,

o número de contactos para cada produto e a cobertura de cada
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produto são estimados para a semana seguinte. Na semana se-

guinte teremos a informação exacta dos valores e logo dos erros

das nossas estimativas. Assim, poderemos utilizar essa informação

para melhorar as estimativas recalculando os parâmetros envolvi-

dos todas as semanas.

• Análise do impacto das campanhas desenvolvidas. Analisar im-

pactos de campanhas de Marketing é em geral muito dif́ıcil, pois,

é longo o tempo que demora a receber informação do sucesso

de uma determinada campanha. Neste problema, em particu-

lar, esse peŕıodo é muito curto, uma semana, e temos informação

muito precisa de quantas pessoas contactaram com o anúncio e

se de facto, e em quanto, melhorou a audiência ao programa que

estávamos a anunciar.

2. Ao ńıvel das metodologias de resolução seria de considerar:

• Desenvolvimento de outras heuŕısticas de pesquisa local quer para

o problema simplificado, quer para o problema original.

• Teste de outras meta-heuŕısticas populacionais, tais como enxame

de part́ıculas, colónias de formigas, heuŕısticas de electromagne-

tismo.

• Naturalmente, mesmo dentro dos algoritmos genéticos, há espaço

para tentar melhoramentos, escolhendo diferentes estratégias, con-

siderar múltiplas populações, entre outros.
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